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Ondanks ronkende beloften over een nieuw kattenbeleid, ving de  
gemeente nauwelijks zwerfkatten. Ondertussen blijven de zwerfkatten 
massaal aanwezig en planten ze zich verder voort.
Daarom nam Therese met haar  
organisatie Zwerfkatjes Bredene zelf het 
heft in handen. Met een mooi resultaat: 
29 gevangen zwerfkatten en gesteriliseerd 
in drie maanden tijd. Na enig aandringen 
kregen we ook van de gemeente cijfers:  
de teller bleef staan op vier gevangen 
zwerfkatten op zeven maanden tijd.

Wij vinden het een gemiste kans dat de 
gemeente het probleem niet erkent en het 
voorbeeld van onze naburige gemeenten 
Oudenburg, Middelkerke en Oostende 
niet volgt om de kattenproblematiek aan 
te pakken. Omdat het strafbaar is deze 
dieren eten te geven, stelt de N-VA voor 
om een voederpas voor zwerfkatten in het 
leven te roepen. 

Zo kan voorkomen worden dat hiervoor 
GAS-boetes uitgeschreven worden.

N-VA Bredene vraagt dan ook dringend 
het beschikbare gemeentebudget te  
besteden aan het aanpakken van  
zwerfkatten. De katten (over)populatie 
moet ook, met behulp van de bevolking, 
in kaart gebracht worden. Bovendien 
moet men het contract met het Blauwe 
Kruis in Oostende herbekijken zodat er 
meer plaats vrij komt.

Beleid zwerfkattenwelzijn 
op laag pitje

Beste Bredenaar,

De zomer is al even voorbij, maar 
we blikken nog even terug op 
alle zomerinitiatieven die ervoor 
moesten zorgen dat Bredene een 
hip en trendy imago krijgt.  
Ondanks de vele inspanningen 
van de talrijke medewerkers 
kwamen toch ergernissen  
bovendrijven. 

Organisatorisch liep niet alles van 
een leien dakje. Zo was er tijdens 
Ibiza @ the beach onvoldoende 
controle op de echtheid van de 
gratis tickets die verspreid  
werden, waardoor de festival- 
gangers die hun toegangskaartjes 
aan de volle prijs betaalden geen 
waar voor hun geld kregen, en 
zeer misnoegd terugblikken op 
deze eerste editie. 

We kunnen alleen maar hopen  
dat de kinderziektes worden  
geëvalueerd, besproken en  
aangepakt. Dan pas wordt  
Bredene net dat ietsje beter!

We wensen u een gezellige herfst, 
met af en toe een verkwikkende 
strandwandeling, tijd voor elkaar 
en uzelf. Graag tot binnenkort.

Sofie Ramboer
Afdelingsvoorzitter

 Interesse?
Vrijwilligers en/of sponsors welkom bij 
Therese Vanneste (0474 913214) of via 
Facebook: Zwerfkatjes Bredene

N-VA Bredene op sociale media!
 N-VA Bredene  I   @nvabredene
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Zebrapaden als afscheidscadeau
Op de gemeenteraad van 30 juni 
pleitte Kris Opdedrynck voor de 
aanleg van zebrapaden aan de 
kruispunten van de Zeelaan met 
de Prinses Marie Josélaan en de 
Prins Karellaan. Vlakbij de Vrije 
Basisschool van Bredene Duinen dus. 

De veiligheid van de kinderen die te voet of 
met de fiets naar school komen, is voor de 
N-VA zeer belangrijk. Daarom drongen wij aan 
op deze vrij eenvoudige, maar noodzakelijke 
aanpassing.

Tijdens de zomermaanden bleek dat Kris 
Opdedrynck wegens professionele redenen niet 
langer voldoende tijd zou kunnen vrijmaken 
voor zijn mandaat in de gemeenteraad. Zijn 
plaats wordt sinds 26 september ingenomen 
door Sofie Ramboer. We kunnen dus stellen 
dat Kris afscheid nam met… twee zebrapaden! 
Bedankt hiervoor.

Feestje van het jaar werd 
teleurstelling van formaat
Wat ‘The Most Exciting Party Of The Year’ moest 
worden, draaide voor veel mensen uit op een grote 
teleurstelling met heel wat bijhorende frustraties.

Tickets voor iedereen
Het begon nochtans goed: een hip en trendy concept, leuke 
affiche en op geregelde tijdstippen een nieuwe teaser. Er snel bij 
zijn was de boodschap, want de eerste 1000 mensen moesten 
de volle pot niet betalen. Nadien bleek dat wie voor een ticket 
de volledige prijs had betaald, beter had gewacht. Naarmate de 
festivaldatum naderde, doken er alsmaar meer gratis tickets op: 
dagelijks kon je ze winnen op een lokale nieuwssite of lagen ze 
voor het grijpen bij de lokale handelaar.

Nauwelijks controle
De festivaldag zelf dan: lange wachtrijen aan de inkom, 
waar enkele jobstudenten een snelle blik wierpen op het 
toegangsdocument en je direct een polsbandje gaven. De tickets 
werden niet gescand en zo konden ze naar believen gekopieerd 
en doorgegeven worden aan vrienden die dan eveneens gratis 
binnen geraakten. Door gebrek aan controle zat dan ook de VIP-
ruimte al snel vol waardoor mensen die er veel voor betaalden, 
er niet meer bij konden.

Slechte organisatie
Als iemand flauwvalt door meer dan een uur in volle zon 
aan te schuiven voor drankjetons, mogen we dit gerust slecht 
georganiseerd noemen. Bovendien waren er ook nog lange 
wachtrijen bij de eet- en drankstandjes zelf. Verder waren er nog 
de volgende klachten: veel te weinig vuilnisbakken en twee euro 
betalen voor een WC-polsbandje -ook al volstaat één plasstop- 
maar nog eens niet je handen kunnen wassen.

Blijkbaar is de tweede editie al gepland. Hopelijk 
gebeurt er iets met alle feedback en krijgt het woord 
‘exciting’ enkel nog een positieve betekenis in 2017!

Op 3 september 2016 vond onze jaarlijkse 
barbecue plaats onder een stralend zonne-
tje. Rond 18 uur kwamen de eerste mensen 
aan. Voorzitster Sofie en raadslid Kris 
heetten iedereen welkom. Enkele opmerke-
lijke aanwezigen waren de parlementairen 
Daphne Duméry uit Blankenberge en Björn 
Anseeuw uit Oostende. Bestuursleden  
Therese en Jeannot stonden klaar om  
iedereen een sangria of een fruitsap aan  
te bieden.

Na de toespraak van Sofie en Björn, waarin 
werd aangekondigd dat raadslid Kris  
Opdedrynck om professionele redenen 
ontslag neemt als gemeenteraadslid en Sofie 
Ramboer zijn plaats inneemt, was het de 
beurt aan The Horse Dancers om het beste 
van zichzelf te geven. 

Het was een mooie vertoning die fel  
gesmaakt werd door de aanwezigen. Daarna 
kon men de hongerige magen vullen: vier 
stukken vlees en een prachtig, uitgebreid 
groentenbuffet. Eten was er in overvloed. 
Na de barbecue volgde nog een tombola en 
om de avond af te sluiten, kon men nog wat 
nakaarten. Een leuke avond, lekker eten en 
vooral tevreden deelnemers. Tot volgend jaar!

JAARLIJKSE BARBECUE WAS SUCCES

Emma Uittenhove (20 jaar) is de dochter van Koen en 
Anja Degoe. Zij is ook de kleindochter van Marie Jeanne 
Colsoul, N-VA-raadslid in Bredene. Emma werd geboren 
op 21 februari 1996 en heeft nog een oudere broer Tomas. 

Zij liepen samen school in Don 
Bosco Bredene Sas. Haar  
middelbaar startte zij in de 
Topsportschool van Brugge, dit 
na West-Vlaamse en Vlaamse 
selecties. Na twee jaar mocht zij 
doorgaan in de topsportschool 
Het Redingenhof te Leuven. 

Haar sportjeugd doorliep ze in 
Bredene bij KBOB waar ze  
aangeraden werd om verder te 
gaan in het basket. Nu speelt ze 
basketbal bij Jeugd Gentson in 
eerste nationale. 

In de topsportschool in Leuven  
behaalde ze haar diploma middel-
baar onderwijs in combinatie met 
24 uur basketbal per week. Aan de 
universiteit Gent studeert ze psy-
chologie met een topsportstatuut. 

Hierdoor verloopt de combinatie 
topsport en studeren vrij vlot.  
Ze vertegenwoordigt zelfs mee de 
uniefploeg en speelt elk jaar mee 
met het Belgisch kampioenschap 
voor universiteiten. 

Daarnaast speelde ze ook  
verschillende campagnes bij  
de nationale jeugdploegen,  
onder andere drie Europese  
kampioenschappen. 

Emma hoopt haar sport nog 
verder te kunnen beoefenen op 
dit niveau maar eveneens haar 
studies tot een goed einde te 
brengen. We moedigen haar 
alvast aan: Go for it, Emma!

Bredenaar in de kijker: 
Emma Uittenhove basketbal op hoog niveau
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  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België

1

2

3

4

bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België

1

2

3

4

bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België

1

2

3

4

bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

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:     /     /


