
Hier

"Kies voor Groen. Het 
moet -èn kan- menselij-
ker, gezonder en groe-
ner, ook in Blanken-
berge en Uitkerke."

SPELEN IN DE TOTEMPOALE?
Er zijn wel mooie en leuke speel-

pleinen in Blankenberge en Uitkerke 

maar toch kan en moet het beter. 

Sommige speelzones zijn hun naam  

niet waard. Een sprekend voorbeeld 

is die in de Frontwijk: amper twee 

speeltoestellen op een heel beperkte 

ruimte in een parkje dat er heel wat 

aantrekkelijker zou kunnen bijliggen. 

Weing onderhouden beplantingen, 

een bedenkelijk gazon, het vele 

zwerfvuil en de niet uitnodigende 

zitbanken herleiden deze potentieel 

aangename groene zone tot louter 

een wandelparcours voor vier-

voeters. Deze situatie, gecombineerd 

met het veel te snelle verkeer erom-

heen, vormt al langer een doorn in 

het oog van de omwonenden. Dat je 

er geen kinderen ziet spelen ondanks 

de aanwezigheid van vele jonge ge-

zinnen is niet verwonderlijk.

De jeugddienst van de stad heeft 

o.a.de Leutegoart (Sint-Elooisstraat) 

en de Vitamine (Pervijzepad) gereno-

veerd en tot mooi ogende en aan-

gename speelterreinen omgeto-

verd. De stad opteert om van de 

Totempoale geen volwaardig speel-

terrein te maken omdat er al vier 

andere zijn. Voor de heraanleg van het 

parkje zijn ze niet verantwoordelijk. 

Die bevoegdheid zit bij Stedenbouw. 

Groen doet de volgende voorstellen:

uitbreiding langs minstens twee van 

de drie zijden door het verminderen 

van parkeerplaatsen en de bestaande 

harde voetpaden; nieuwe en kleurige 

beplantingen; aan dierenvrienden 

duidelijk maken dat goede afspraken 

nodig zijn om samenleven aangenaam 

te houden; bijkomende speeltoe-

stellen plaatsen, zitbanken en een 

picknicktafel; wandelpaden in grind; 

instellen van een zone 30 en 

eenrichtingsverkeer; plaatsen van 

sorteerafvalbakken.

Ga voor kinderen en jongeren!

in Blankenberge en Uitkerke
lente 2018

Speelterrein Totempoale

Meet & Greet Groen - Daringplein

Kiezen voor Groen-Red 544  

© Groen Blankenberge-UitkerkeDit kan met een aantal aanpassingen een prachtig speelterrein 
worden.



HIER

Meet & Greet
MEET & GREET: DE DOENERS VAN GROEN KOMEN NAAR JE TOE

In 2018 komen de doeners van Groen Blankenberge-Uitkerke naar je toe.

Groen organiseert in het kader van de reeks "Meet & Greet Blankenberge-

uitkerke" vier activiteiten in Blankenberge en Uitkerke.

De eerste - een voordracht van Bart Staes over de toekomst van Europa - is 

voorbij maar er zijn nog kansen.

Op 24 juni komen de Groene doeners naar  het hopelijk zonnig terras van 

Bistro De Perse in de J. Van Maerlantstraat om naar jullie te luisteren: wat 

vinden jullie goed in onze stad, wat kan of moet beter, wat zijn jullie 

bezorgdheden en wat zijn jullie verwachtingen van de nieuwe gemeenteraad 

die verkozen wordt op 14 oktober? We verwachten jullie om 11.00 uur.

Op 23 september gaan we in gesprek met Bart Caron die zijn inzichten 

weergeeft omtrent de betaalbaarheid van cultuur. We komen samen in café 

Sint-Amand in de Kerkstraat in Uitkerke, ook om 11.00 uur. Of hij ons  vergast 

op een muzikaal intermezzo met zijn contrabas weten we nog niet, maar we 

zijn hoopvol.

Op 14 oktober trekken we met z'n allen naar de verkiezingen en proberen we 

met Groen één of meer zitjes te behalen in de gemeenteraad. Onze partij wil 

een frisse Groene wind laten waaien door het beleid van de toekomst.

Op 16 december organiseren we een pre-nieuwjaarsreceptie in Taverne 

Gentleman op het Leopold III-plein om 11.00 uur, met een koffie of warme 

choco. Onze verkozene(n) vertellen dan waar ze zich op gaan focussen in de 

komende legislatuur.

Meer informatie: www.facebook.com/groenblankenberge of via de 

gegevens op de laatste pagina van deze krant.

Bart Caron over de betaalbaarheid van cultuur - 23 september om 11.00 uur in Sint-Amand. © Rian De Rous



IN ’T 
KORT

HIER

"Groen pleit ervoor om de 
stadskern op te waarderen 
met veel meer groen!"

EEN SPORTIEVE GROENE 
TOEKOMST VOOR DARINGPLEIN

Het Daringplein ligt er al jaren verlaten bij. Dat hoeft nochtans niet. Het 

kan een waardige en sportieve toekomst krijgen en een antwoord 

bieden op een voelbaar tekort in het westelijk gedeelte van onze stad. 

Sport en beweging zijn belangrijk, dragen bij tot een goede gezondheid en zijn 

ideaal om sociale contacten te leggen. NIet alleen dienen sportverenigingen 

aangemoedigd te worden, er is ook voldoende aanbod van goed verspreide 

faciliteiten nodig. Iedereen - jong en oud - moet in groep of individueel aan sport 

kunnen doen en regelmatig bewegen.

Volgens Groen zijn het voormalige Daringplein (J. Desoete stadion) en het 

erachter gelegen speelplein Soetekoeke ideaal  als bijkomende groene en 

multifunctionele zone. De verwaarloosde tennisterreinen kunnen in die 

groene zone opgenomen worden. Andere toffe ideeën zijn een looppiste, een 

(beach)volleybalveld,  fit-o-meterparcours, sportieve mogelijkheden voor 

WIJ KIEZEN GROEN

BOMENKAP IN BLANKENBERGE 

EN UITKERKE IS 

ONTOELAATBAAR!

De stad heeft aan FARYS/TMVW 

zeven vergunningen afgeleverd 

voor het verwijderen van 544 

bomen, voornameliijk in Uitkerke. 

Groen heeft daar vragen bij:

1. De bomen moeten verdwijnen 

omdat de wortels VOETPADEN 

omhoog drukken en om te kunnen 

werken aan de nutsvoorzieningen. 

De Willem Tellstraat heeft nog 

maar pas een nieuw wegdek 

gekregen maar toen werden de 

voetpaden niet aangepakt. 

Moeten bomen daarvoor wel 

gekapt worden? Een tweede 

reden is het HARSVERLIES van 

sommige bomen: vervelend voor 

de auto's.

2. Er worden NIEUWE AANPLAN-

TINGEN beloofd maar er wordt 

niet verteld welke; er wordt ook 

met geen woord gerept over 

nieuwe aanplantingen in 

Waterhoekpad waar 109 bomen 

verdwijnen.

3. WANNEER die werken uitge-

voerd worden, is niet duidelijk. 

4. Bij het aanplakken van de 

aankondiging is de aanplakdatum 

niet vermeld.  Daardoor is het 

onduidelijk WANNEER JE 

KLACHT mag indienen.

5. De inwoners van de desbetref-

fende straten en met uitbreiding 

de bevolking van Blankenberge en 

Uitkerke zijn NIET OF TE WEINIG 

INGELICHT over de werken en de 

kaalslag in onze gemeenten.

Het groen in Blankenberge en 

Uitkerke staat al onder druk en 

met het verdwijnen van gezonde 

bomen gaat Groen Blankenberge-

Uitkerke NIET AKKOORD!

DIRK DE BUSSCHERE
Actief lid Groen Blankenberge-Uitkerke
dirkalc_de_busschere@hotmail.com

ANDREAS VERHEYDEN
Lijstduwer Groen Blankenberge-
Uitkerke
andreas.verheyden.av@gmail.com

senioren en andersvaliden, een 

speelplein voor kinderen, een klein 

voetbalveld, zitbanken, enz. De 

bestaande gebouwen waaronder de 

tribune, bieden ruimte voor een 

cafetaria, extra multifunctionele 

zalen voor vergaderingen of 

voordrachten en een buitenterras. En 

waarom geen monumentje 

oprichten ter herinnering aan het 

verleden van Daring Club 

Blankenberge? 

Groen vindt deze groene sportieve 

oase in dit druk bevokt deel van de 

stad - waar ook veel jongeren en 

jonge gezinnen wonen - een prima 

aanvulling op de andere 

sportfaciliteiten in de stad verspreid. 

Ongetwiijfeld een bijkomende troef 

voor de badstad!

Op 14 oktober mogen we onze 

burgerplicht vervullen en trekken we 

met z'n allen naar de stembus. Je 

krijgt de kans om op Groen te 

stemmen. We zijn volop bezig met 

een sterke en diverse lijst samen te 

stellen. Voel je je geroepen om deel 

uit te maken van een groep 

enthousiaste progressieven? Neem 

dan zeker contact met ons op! Onze 

lijstduwer Andreas Verheyden gaat 

vooral voor meer groen in de stad. 

"Waar ik mij binnen Groen 

Blankenberge-Uitkerke vooral op 

toespits, is het groen in de stad of het 

ontbreken ervan in de stadskern. Het 

is  vanzelfsprekend dat bij de 

heraanleg van parken en pleinen veel 

groen wordt voorzien. Helaas werden 

in het verleden - en ook nu - projecten 

uitgevoerd  waar er potentieel on-

benut gelaten wordt om de buurt op 

te waarderen door middel van groen-

aanleg. Bij de herinrichting van het 

Leopold III-plein, bijvoorbeeld, wordt 

er geopteerd voor enkele planten-

bakken tussen grijze, doodse stenen. 

Groen pleit voor maximale inplan-

ting van groen in de stad en een 

minimum aan onderzoek naar groene 

mogelijkheden bij nieuwe projecten."



GROEN

Ben jij het slechte nieuws soms ook beu? Klimaatverandering, 
globalisering, migratie, ongelijkheid, terreur ... ‘Op elk van die 
uitdagingen geven miljoenen doeners over de hele wereld elke dag een 
antwoord’, zegt voorzitster Meyrem Almaci overtuigd. ‘Overal staan 
mensen op om hun stem te laten horen. Hun roep voor een menselijkere, 
eerlijkere en gezondere toekomst klinkt steeds luider. Het is tijd voor 
échte verandering.’

Wij werken aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en niemand 
uit de boot valt’, gaat ze verder. ‘Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt 
of hoe je eruitziet. Discriminatie pakt toekomstkansen af. Het kan menselijker: 
praktijktesten op de woon- en arbeidsmarkt hebben hun nut al bewezen.’

Eerlijke kansen voor iedereen, dat begint natuurlijk al op de schoolbanken. 
‘De regering heeft geprobeerd stappen te zetten in de goede richting’, weet 
Meyrem. ‘Maar als puntje bij paaltje komt, krijgen leerkrachten er alleen 
maar taken bij. Het water staat hen al aan de lippen! Wij investeren in onze 

MENSELIJKER. EERLIJKER. GEZONDER.

leerkrachten en leerlingen, zodat kinderen met gelijke kansen aan de startlijn 
van het leven verschijnen.’

Maar waar onze kinderen zo mogelijk nog meer nood aan hebben, is schone 
lucht. ‘Vlaanderen is de stoflong van Europa. Kinderen en ouderen zijn 
de eerste slachtoffers. Gezonde lucht is een recht van iedereen. Daarom 
vervangen we de wirwar aan lage-emissiezones door één duidelijk plan voor 
schone lucht. We weren vervuilende voertuigen en stimuleren deelwagens, 
openbaar vervoer en fietsen.’

Bouw samen met de 10.000 doeners van Groen aan een menselijkere, 
eerlijkere en gezondere samenleving.  
Doe mee op www.groen.be/doemee

© ID/Bas BogaertsVoorzitster Meyrem Almaci



GROEN

Terwijl de regering-Michel de mond vol heeft van jobs, jobs jobs, blijft 
ze onzekerheid zaaien over de kernuitstap. ‘Nochtans kan een switch 
van kernenergie naar duurzame energie meer dan 65.000 nieuwe jobs 
opleveren’, vertelt federaal fractieleider Kristof Calvo. ‘Maar door al 
het gekibbel blijven investeringen uit. Wij maken wél keuzes: tegen 
2050 draait ons land voor 100 procent op hernieuwbare energie.’

De Belgische kerncentrales behoren 
tot de oudste ter wereld. ‘Het is echt 
niet verantwoord ze nog langer open 
te houden’, vindt Kristof. ‘Onze buur-
landen beginnen zich terecht zorgen 
te maken. De kerncentrales moeten 
dicht tegen 2025. Zo draaien we tegen 
2050 van de Hoge Venen tot de kust 
op wind en zon.’

Maar kunnen we zo wel voldoende 
stroom produceren? ‘Absoluut’, 
verzekert Kristof. ‘De kernlobby is 
supermachtig, maar hun bangmakerij 

is ongegrond. Verschillende onafhan-
kelijke studies hebben al aangetoond 
dat de overstap naar hernieuwbare 
energie perfect haalbaar is als we de 
juiste keuzes maken. Bovendien is het 
de enige manier om onze elektrici-
teitsfactuur ook op termijn betaalbaar 
te houden.’

Ontdek ons energieplan 
en teken de petitie op  
www.groen.be/energie

SCHONE ENERGIE= 
JOBS, JOBS, JOBS

Veilig oversteken is topprioriteit:  
kruispunten maken we conflictvrij.

2

We investeren fors in infrastructuur voor voetgangers 
 en fietsers. Een inhaalbeweging is broodnodig.

3

Vrachtverkeer in de buurt van scholen is waanzin. 
Het Vlaams vrachtroutenetwerk leidt zwaar verkeer 

weg van dorpskernen en scholen.

4

Het verklikken van controles, via apps of de radio,  
wordt verboden.

5

De rijopleiding focust te veel op de auto: we gaan 
naar een brede mobiliteitsopleiding.

© ID/Bas BogaertsVlaams fractieleider Björn Rzoska

DE WEG NAAR VEILIGER VERKEER
Je kinderen met een gerust hart naar school laten fietsen: 
het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Met 700 dodelijke 
verkeersslachtoffers per jaar ligt onze kans om te sterven 
in het verkeer echter dubbel zo hoog als in Nederland. 
Met deze voorstellen gaan we naar nul tegen 2050.

‘Met ons verkeersveiligheids-
plan kan jong en oud 
binnenkort weer met een 
gerust hart de straat op’
 BJÖRN RZOSKA, Vlaams fractieleider

Bekijk en deel onze video op www.groen.be/vlotenveilig

© ID/Bas BogaertsFederaal fractieleider Kristof Calvo
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KUSTBESCHERMING

Het opspuiten van zand langs onze 

kust is een straatje zonder einde. 

Jaarlijks wordt meer dan 1 miljoen 

kubieke meter zand opgespoten, 

maar bij een stevige storm spoelt het 

aangevoerde zand gewoon weer weg. 

Na 4 jaar is het effect van een 

zandophoping uitgewerkt.

Groen vraagt een meer duurzame 

aanpak. De natuurbeweging en tal 

van experten zeggen al lang dat we 

natuurlijke duinontwikkeling alle 

kansen moeten geven. 

Duinen houden het zand vast en zijn 

een belangrijke pijler voor een 

efficiënte kustbescherming tegen 

overstromingen. 

Embryonale duinvorming mogen we 

dus niet meer platwalsen. 

Dat het duin-voor-dijk-principe de 

commerciële exploitatie van stranden 

in de weg zou staan, klopt niet. De 

combinatie tussen duinen en, 

bijvoorbeeld, een beach bar is perfect 

mogelijk. 

Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen

PARTICIPEREN IN WIND

Enkele gemeenteraden uit de 

Brugse regio beslisten via een 

visietekst om bij nieuwe 

windenergieprojecten te streven 

naar een rechtstreekse 

participatie van burgers en 

gemeente voor minstens 35%. 

Een stap in de goede richting, 

vinden onze Groene raadsleden. Zij 

waren het die een motie 

indienden.  Een duidelijk signaal 

aan Vlaanderen om werk te maken 

van een winddecreet en om de lat 

hoger te leggen in het streven 

naar een groenere toekomst. 

Bertrand Vanderdonckt (Torhout), 

Martine Demeester (Zedelgem), 

Ivan Lahousse (Zedelgem), 

Jan van Assche (Beernem) 

en regiovoorzitter Carol Cartigny.

MOTIE GROEN VOOR BASISFINANCIERING VAN MUG-
HELIKOPTER UNANIEM GOEDGEKEURD OP DE 
PROVINCIERAAD.

Het provinciebestuur voorziet al jaren een bijdrage van 110.000 euro om de MUG-
helikopter in de lucht te houden en de organisatie ervan op de grond te 
ondersteunen. Dat is een substantieel bedrag, maar lang niet voldoende om de 
werking van de MUG-helikopter te garanderen. Wie de jaarverslagen er op 
nakijkt, ziet bevestigd dat de werkingskosten in de loop van de jaren gestegen 
zijn en het verzamelen van de nodige middelen een steeds moeilijker opdracht 
wordt. Naast de provincie doen ook heel wat steden en gemeenten een 
inspanning. Maar dat moet aangevuld worden met private sponsoring, giften 
allerhande en zelfs verkoop van gadgets en acties zoals Music for Life. 
De MUG helikopter doet nochtans verschillende levensreddende interventies 
per jaar, voornamelijk in West-Vlaanderen. 
 
Groen nam het initiatief om een motie op te stellen die de federale overheid 
oproept om een basisfinanciering te voorzien voor de West-Vlaamse MUG-
helikopter. 
 
Want het is niet normaal dat voor een dergelijke, belangrijke en levensreddende 
dienstverlening, er een vzw middelen moet samenschrapen, samen bedelen 
bijna, om die helikopter in de lucht te kunnen houden. 
Het is niet de verantwoordelijkheid of bevoegdheid van de provincie, van steden 
en gemeentes, van bedrijven of particulieren om een goede medische 
dienstverlening te verzekeren. Dat is wel de bevoegdheid van de federale 
overheid. 
 
Groen is dan ook erg tevreden dat de motie, met een aantal aanpassingen en 
aanvullingen, unaniem door de provincieraad goedgekeurd werd. Het is een 
krachtig signaal naar de bevoegde minister De Block. 

Gerda Schotte, provincieraadslid

REGIONAAL

Gerda Schotte, provincieraadslid
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Daringplein zoals het er nu bijligt.

Groen wil er een multifunctionele, 

groene en sportieve oase van maken 

voor iedereen: jong en oud en 

andersvaliden. Een extra troef voor 

onze badstad.

1

Mieke Van Geel en Anita Aerts.

Al jaren vaste waarden in de kern van 

Groen Blankenberge-Uitkerke en 

verkiesbaar in oktober 2018 voor de 

gemeenteraad.

2 Rian De Rous en  Andreas 

Verheyden. Groen Blankenberge-

Uitkerke kiest met de personen van 

Rian als lijsttrekker (22) en Andreas 

als lijstduwer (21) voor jong en 

progressief.

3

Actie voor het maximale behoud 

van bomen in Blankenberge en 

Uitkerke. Op zondag 25 februari hield 

Groen een korte actie op de hoek van 

de Willem Telllstraat en Evendijk 

West. Van links naar rechts: Rian De 

Rous, Ronny De Rous, Nancy Lezaire, 

Andreas Verheyden en Anita Aerts. 

Mieke Van Geel bediende de camera.

4

© Dirk De Busschere © Rian De Rous © Nancy Lezaire © Mieke Van Geel



Doeners uit Blankenberge-Uitkerke lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

ZOMERDRINK
Bistro De Perse, 21 juni, 11.00 uur

Wij luisteren naar jullie! 
Wat vinden jullie goed in Blankenberge en Uitkerke, wat kan 

beter, wat zijin de pijnpunten? Kom het ons vertellen!

IS CULTUUR BETAALBAAR?
Café St Amand, 23 september, 11.00 uur

Kan cultuur betaalbaar worden? Op deze vraag antwoordt Bart Caron, 
Vlaams Parlementslid voor Groen.

Hij treedt in gesprek met het publiek over cultuur en de 
mogelijkheden om het voor idereen betaalbaar te houden.

Gratis toegang.
Iedereen welkom.

Graag tot dan!

Groen Blankenberge-Uitkerke 

p/a Nancy Lezaire

Rood-Kruisstraat 6 bus 2

8370 Blankenberge

050 68 88 58

nancy.lezaire@groen.be

www.groenblankenberge.be 

     facebook.com/groenblankenberge

      @groenbl

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




