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N-VA
 Bredene wenst u 

een fijn 2018!

Beste Bredenaar, 

Straks opent de eerste schaatspiste 
van Bredene haar deuren op het 
Duinenplein. Goed nieuws voor onze 
jongeren die niet langer in De Haan of 
Oostende kunnen schaatsen, maar nu 
ook lekker dicht bij huis. Er wordt een 
goed gevulde agenda beloofd door 
de organisator, laat ons hopen dat dit 
evenement de Bredenaars nog dichter 
bij elkaar brengt en zorgt voor een 
warme kerstsfeer. 

Jammer genoeg bereiken ons ook be-
richten van teleurgestelde handelaars. 
Opnieuw moeten zij dit evenement 
met lede ogen aanschouwen. Zij wer-
den op geen enkel moment betrokken 
bij de organisatie, naar hun noden en 
advies werd niet gevraagd en indien 
zij een kerstchalet willen huren, kost 
hen dit tussen de 2 500 en 3 500 
euro voor 25 dagen.

N-VA Bredene vraagt dat bij evene-
menten van deze aard en omvang 
de lokale handelaars vooraf worden 
geïnformeerd en dat bij de organisa-
toren van groots opgezette activiteiten 
ook voorwaarden worden bedongen 
waar onze middenstanders voordeel 
bij halen. Alleen als we samenwerken, 
in overleg met iedereen, kunnen we 
grootse doelen bereiken. Het kan 
dus ook in Kersttijd nog altijd net iets 
beter…

Onze mandatarissen en bestuursle-
den wensen elk van u vreugdevolle 
eindejaarsfeesten toe en kijken ernaar 
uit u in 2018 te ontmoeten.

Vriendelijke groeten,

Sofie Ramboer
Afdelingsvoorzitter

Verhoog de veiligheid voor  
onze kinderen
Samen met andere ouders en de grootouders is ons N-VA- 
bestuurslid Marc Maes bekommerd over de onveilige situatie  
bij de basisschool De Zandlopertjes aan het Centrumplein. 

Bij het begin en het einde van de school-
tijd is er een toestroom om de kinderen 
af te zetten of op te halen. Op hetzelfde 
moment blijven de klanten van het recent 
geopende bankfiliaal en het postkantoor 
van Bredene aan- en wegrijden. Kortom, 
veel verkeer!

Door het plaatsgebrek zien de ouders en 
grootouders dat er overal auto’s kriskras 
en vaak verkeerd geparkeerd staan. Men 
stelt ook vast dat er auto’s stationeren op 
het zebrapad aan de basisschool. Zelfs de 
lijnbus kan moeilijk doorrijden. Daartus-
sen moeten onze kleinsten nog laveren. 
Dit is een gevaarlijke situatie voor onze 
kinderen!

Bij gebrek aan een fietspad stellen we vast 
dat de fietsertjes veiligheidshalve op het 
voetpad rijden. Ze moeten zelfs overste-
ken op een plaats waar noch bewaking, 
noch een voorziene oversteekplaats is. 

N-VA deed begin dit jaar een dringende 
oproep voor een echt veilige omgeving. 
Het huidige bestuur deed er weer niets 
aan. 

Dient er eerst een ongeval met onze kin-
deren te gebeuren vooraleer de meerder-
heid zal ingrijpen?
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