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Beste Knokke-Heistenaar,
Het zijn moeilijke en donkere tijden. De
N-VA is bezorgd. Bezorgd om jou, jouw
gezondheid maar ook jouw onzekerheden en jouw mentale gezondheid. Toch
is er hoop: elke crisis komen we weer
te boven. Knokke-Heistenaren hebben
veerkracht en zijn solidair. We rekenen
nu op jullie verantwoordelijkheid en
solidariteit om hier SAMEN uit te
geraken. Daarvoor roepen we jullie op:
Volg aub de maatregelen. Wie het nu
nog niet weet, moet gestraft worden.
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De Warmste Week, een licht in de duisternis.
We moeten er zijn voor elkaar, zeker nu in deze moeilijke
en donkere periode. N-VA Knokke-Heist doet een warme
oproep aan de Knokke-Heistenaar om deel te nemen aan
het nieuwe initiatief van de Warmste Week. Hang de
Vlamposter voor je raam of beter nog: plaats een kaarsje of
een lichtje voor je raam, op de stoep of op je terras. Laat je
buren weten dat je wil helpen waar je kan. Hou telefonisch
of digitaal contact met familie en buren. Zorg goed voor
kwetsbaren en ouderen en vraag eens sneller hoe het met
iemand gaat. Vergeet ook onze jongeren niet.

Help je buren, hou digitaal contact
met familie, vrienden en vraag hoe het
gaat.
Blijf lokaal kopen via webshops of
afhaalpunt van onze middenstand
en verwen jezelf met een lekker
gerechtje van onze lokale restaurants.
Bestuurslid van een vereniging ?
Hou contact met je leden, bereid nu al
corona-proof activiteiten voor voor als
het weer even kan.
Pik digitaal wat cultuur mee (ﬁlm,
theater, concert) of lees een boek
dat al zo lang wacht.
Blijf bewegen. Fiets, loop of wandel.
Adem toch wat frisse lucht in.
Wij zullen, met onze volksvertegenwoordiger en met onze lokale fractie, op alle
niveaus alles in het werk stellen om
jullie door deze crisisperiode te loodsen.
#samentegencorona
Vragen? Aarzel niet ons te contacteren.

Kruispunt Pannenstraat-Noordstraat-Moefe
De N-VA is tevreden dat het gezond verstand terug is. Om de horeca tijdens de
corona-crisis wat zuurstof te geven mochten restaurants en cafés extra openbare
ruimte innemen voor hun terras. Het was wel al vreemd dat daarvoor het kruispunt Pannenstraat-Moefe-Noordstraat een knip kreeg. Het werd nog zotter toen
het college opperde dat ze dit kruispunt definitief naar plein willen omvormen en
daarvoor stadsontwikkeling opdracht geven.
N-VA-raadslid Fabienne Pottier vroeg naar volledige transparantie over de
afgenomen enquêtes en het vermeende draagvlak daarvoor. “De N-VA heeft de
indruk dat verkeersveiligheid en leefbaarheid een dekmantel zijn om één bepaalde
horecazaak een structurele oplossing te bieden om een terras te creëren. Hier
primeren ‘ons kent ons' en vriendjespolitiek boven het algemeen belang. Gelukkig
is het gezond verstand terug en gaat dat plan niet door”, stelt Fabienne Pottier.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx november.

2

Lokaal noodfonds cultuur, jeugd en sport
In een vorig blad kon u lezen dat de Vlaamse Regering 451.000 euro voorziet voor Knokke-Heist om lokaal cultuur, jeugd en
sportbeleid duurzaam te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. “Ik betreur dat Knokke-Heist deze middelen als blanco cheque
inzet. Geen enkele vereniging moet verantwoorden wat ze met die middelen doet. Dat is morsen met geld.” weet Cathy Coudyser,
fractieleider en Vlaams parlementslid die cultuur, jeugd en sport opvolgt op Vlaams niveau.
Lees hier hoe de N-VA deze bijkomende middelen zou inzetten:
200.000 euro – om netto verlies te compenseren aan
professionele organisaties die geen subsidies krijgen.
200.000 euro – om nu te investeren in innovatieve, digitale
en duurzame initiatieven die ten goede komen van het
post-coronatijdperk.
51.000 euro – voor lokale verenigingen om heractiveringsprojecten te steunen of experimenteren om tijdens de
coronacrisis toch wat aan de leden coronaproof aan te bieden.

Reveil
Raadslid Fabienne Pottier stelde in september voor om op de
begraafplaatsen nog meer intieme momenten te creëren om
onze overledenen waardig te herdenken. Daarvoor is muziek,
poëzie en lokale verhalen van en door onze lokale verenigingen
en al onze geloofsgemeenschappen zeker een optie. Ze nemen
daar trouwens al kleinschalige initiatieven voor. Mits meer
ondersteuning kan dit uitgroeien tot een waardig afscheidsmoment. Ze vroeg ook om dit jaar speciale aandacht te schenken
aan de slachtoffers van COVID19 en hun families. Uiteraard
kan dit dit jaar niet doorgaan omwille van de evolutie van het
coronavirus, maar dit voorstel kan hopelijk volgend jaar wel
uitgevoerd worden.

Toegenomen verkeersdruk Heulebrug en Kragendijk
Op de gemeenteraad van september kaartte Cathy Coudyser de toegenomen verkeersdruk in Bakboord en Krommedijk aan. Deze
straten zijn verbindingswegen tussen de A11, Ramskapelle en Knokke. De perceptie leeft daar dat het bijkomend aantal vrachtwagens,
camionnettes en auto’s zorgen voor overlast en onveilige situaties. N-VA Knokke-Heist vraagt om dit te objectiveren en om advies
te vragen aan de verkeerscommissie hoe we dit structureel kunnen oplossen. “Het verkeer afleiden richting bredere straten die deze
verkeersdruk kunnen opvangen lijkt logisch. Deze straten zijn aangelegd als hoofdas van een woonwijk maar niet om alle doorgaand
verkeer op te vangen.”
Hetzelfde geldt in de Kragendijk.
Daar heeft raadslid Isabelle Goeminne
al vragen over gesteld. De uitbreiding
van Verhelst, samen met de A11 en
de Pluim zorgen ook daar voor
problemen. Die problemen zouden
opgelost worden met de ontsluiting
van de nieuwe woonwijk Keuvelwijk.
Maar dat is lange termijn. Ook hier
vraagt de N-VA, samen met buurtbewoners, oplossingen.

knokke-heist@n-va.be
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Sint-Niklaaskerk: voorbeeld van herbestemming
Tijdens Open Monumentendag konden we zien en voelen hoe de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle opnieuw het kloppend hart van
deze gemeenschap is. Letterlijk en figuurlijk. De kerk is meer dan ooit een gemeenschapshuis.
Tal van vrijwilligers waren aanwezig om de geschiedenis en de verhalen van deze
plek te vertellen en door te geven aan volgende generaties. We mogen trots zijn hoe
we met dit pareltje onroerend erfgoed aan de slag gingen na de brand. Niet voor
niets waren we dan ook laureaat van de Onroerend Erfgoedprijs in Vlaanderen.
“Vlaams Minister van Onroerende Erfgoed Matthias Diependaele was dan ook blij
dat Atelier Mestdagh een eervolle vermelding kreeg voor de glas- in loodramen in
deze kerk. Het eigentijds glasraamensemble herinnert Westkapelle aan haar landelijke ligging en geeft de ruimte tegelijk een artistieke toets”, weet Cathy Coudyser.

Cathy Coudyser praat met hoofdonderhandelaar
over gevolgen Brexit voor West-Vlaanderen.
Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser praatte met Michel Barnier, hoofdonderhandelaar Brexit van de Europese Commissie. Met Zeebrugge als logistieke draaischijf
die instaat voor heel veel vervoer van en naar UK, staan ons moeilijke momenten te
wachten. Er staan in West-Vlaanderen 9.000 jobs op de helling bij no-deal. En dit
bovenop de coronacrisis. Daarnaast vroeg Cathy Coudyser ook specifiek aandacht
voor de visserij. Meer dan 50 % van de vangst en omzet halen Vlaamse vissers uit de
Britse wateren. 2.300 jobs zijn daarvan afhankelijk. Het is dus cruciaal om in Britse
wateren te blijven vissen en om de huidige quota te behouden. Deal of no-deal. Vanaf
1 januari is de overgangsperiode voorbij.

In memoriam: Eric Suy

Isabelle Goeminne vraagt om
huisdierstickers te verdelen in
Knokke-Heist
Deze huisdiersticker maakt in een oogopslag duidelijk welke
dieren zich in de woning bevinden, zodat de brandweer en andere hulpdiensten in geval van brand of een ander noodgeval
onmiddellijk weten welke huisdieren zij moeten redden. “Steden en gemeenten kunnen die stickers bestellen bij de dienst
Dierenwelzijn in Vlaanderen en ze dan verdelen”, weet Isabelle
Goeminne, die het stadsbestuur van Knokke-Heist oproept
hier ook in mee te stappen.

We verliezen met het overlijden van Eric Suy een
prominent lid van de afdeling. Een groot en wijs
man, overtuigd Vlaming en wereldburger. Zijn
internationale visie, diplomatiek talent en zijn cultureel
engagement voor Vlaanderen
blijven ons bij.

Gratis vrijwilligersverzekering
Ben je een feitelijke vereniging in Knokke-Heist? Of een VZW die geen personeel
tewerkstelt? Maar je doet beroep op fantastische vrijwilligers! Dan is de gratis
vrijwilligersverzekering via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ideaal om jouw
vrijwilligers te verzekeren.
Wist je trouwens dat dit verplicht is? Surf snel naar:
www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering

www.n-va.be/knokke-heist
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meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

014229

