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Vanuit diverse hoeken, vooral van senioren en bezorgde ouders met kinde-
ren, worden ons verkeersknelpunten gesignaleerd. Enkele hiervan delen we 
graag met jullie.

Aan de rotonde Vicognelaan/Breeweg meld-
de men ons oneffenheden tot wel 5 cm diepte. 
Op dit gevaarlijke cirkelvormige fietspad 
negeren meerdere fietsers het fietspad omdat 
ze denken veiliger te zijn op de rijweg.

In de nieuw aangelegde Keerweg is er geen 
fietspad. (Brom)fietsers riskeren van de weg 
geduwd te worden op het gele voetpad dat 
bovendien geen dorpel heeft. Kinderen en 
voetgangers zijn er daardoor niet meer veilig, 
mede door auto’s die op het voetpad rijden 
om kruisende tegenliggers te ontwijken. 
Bovendien wordt er veel te snel gereden in 
deze straat.

In de Kapelstraat slalommen fietsers lustig 
heen en weer tussen fiets- en voetpad.  Brom-
fietsen worden op het voetpad achtergelaten 
omdat er voor hen nergens parkeergelegen-
heid is voorzien.  Ter hoogte van de drie 
(groot)warenhuizen is oversteken levens-
gevaarlijk!  Vrachtwagens rijden er naar 
hartenlust op voet- en fietspad.

In straten als Klemskerkestraat, Buurtspoor-
wegstraat en Fritz Vinckelaan worden fietsers 

platgewalst door verkeer in beide richtingen 
en afwezigheid van een fietspad. Het gevaar 
om openslaande deuren van uitstappende 
automobilisten tegen zich te krijgen, is heel 
reëel. Jammer dat de meerderheid niet meer 
investeert in de zwakke weggebruiker, maar 
wel massa’s geld uitgeeft aan diverse (al dan 
niet geslaagde) festiviteiten!

Loszittende, oneffen tegels tegenkomen, is 
dagelijkse kost als je gebruik maakt van de 
vele wandelpaadjes die Bredene rijk is. Net 
als aan de Koerslaan/Hoefijzerlaan, is het 
pad aan het Ter Cuereplein hetzelfde lot 
beschoren.

Sinds 2012 ondertekende onze gemeente als 
eerste West-Vlaamse gemeente meermaals 
trots het SAVE-charter, het charter van  
Steden en Gemeenten van Ouders van  
Verongelukte Kinderen. Maar volgens de 
N-VA volstaan o.a. verkeerslessen voor 
jongeren niet, zolang er geen werk gemaakt 
wordt van een échte veilige omgeving voor 
alle zwakke weggebruikers. Dient er eerst 
een zwaar ongeval te gebeuren alvorens de 
politieke meerderheid ingrijpt?

Komaf maken met onveilige 
voet- en fietspaden

Op naar 2017!

De eindejaarsperiode is weer 
aangebroken, een tijd waarin we 
terugblikken op het voorbije jaar 
en vooruitkijken naar wat 2017 zal 
brengen. Dat is voor onze partij niet 
anders.

2016 bracht veel veranderingen met 
zich mee. We kozen een nieuwe 
bestuursploeg die een fel gesmaak-
te barbecue en een geslaagde quiz 
organiseerde. Momenteel werken 
ze ook aan de nieuwjaarsreceptie 
waarop u van harte bent  
uitgenodigd! Gastspreker is  
senator Pol Van Den Driessche. 
Noteer zondag 22 januari 2017 
alvast in uw agenda, want dit mag  
u niet missen!

Dit brengt ons bij 2017. Een nieuw 
jaar waarin we de verdere krijt-
lijnen uitzetten voor de toekomst 
van onze gemeente. Dankzij de 
suggesties die we van u krijgen 
en de tekortkomingen die u ons 
signaleert, werken we aan een plan 
die elke Bredenaar op de eerste 
plaats zet. 

Ik wens elk van u een sfeervol  
eindejaar, kracht om de  
uitdagingen die ons tegemoet 
komen aan te pakken, tijd om te 
genieten, maar bovenal een goede 
gezondheid met een warm hart 
voor elkaar en voor Bredene.

Sofie 
Ramboer
Afdelings- 
voorzitter

N-VA Bredene op sociale media!
 N-VA Bredene  I   @nvabredene

Samen klinken op het nieuwe jaar!
22 januari 2017 om 11 uur
MEC Staf Versluys Bredene
Gastspreker: Pol Van Den Driessche
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Derde N-VA-Halloweenquiz was succes!
28 oktober werd weer een spetterende avond voor de quizploegen, de jury en de quizmaster. Liefst twaalf 
ploegen streden tegen elkaar. De prijzentafel was ook niet te min. 

De vragen waren ook niet van de poes 
en met veel variatie. Je moest een brede 
interessesfeer hebben om er maar iets van 
terecht te brengen. Uiteindelijk won de 
Koekendozenclan met vlag en wimpel, 
de andere ploegen eindigden allen dicht 
bij elkaar. Iedereen was tevreden en de 
afwezigen hadden weer eens ongelijk. 

Bedankt Sofie en Anuschka voor het 
opstellen van de quiz, Bert om het 
geheel aan elkaar te praten, je was een 
voortreffelijke quizmaster. Dank aan Tibo 
en Matteo om de tijd te controleren en de 
blaadjes rond te delen en op te halen. Ook 
een woord van dank voor Aurélie, Dylan 
en Ivan voor het runnen van de bar. Jean 
Paul mogen we zeker niet vergeten om 
als een goede huisvader te zorgen voor de 
kassa. Volgend jaar een nieuwe quiz!

Leegloop Calais: gevolgen voor onze kust?
Het vluchtelingenkamp in Calais, ‘de jungle’ werd ontruimd. De bedoeling van de Franse regering was 
om de mensen gespreid over gans Frankrijk te verdelen om hun integratie zo goed mogelijk te kunnen 
begeleiden en tot een goed einde te brengen. 

Laat ons hopen dat dit goed verloopt, want al voor de 
ontruiming vonden vele vluchtelingen vanuit Calais de weg 
naar de Belgische regio en onze kust. Gelukkig zetten minister 
Jambon en staatssecretaris Francken zich hiervoor in, zowel voor 
de kustregio alsook het ganse land. Met een beleid dat duidelijk 

stelt: wie criminele feiten pleegt en illegaal in het land is, moet 
zijn straf uitzitten in zijn vaderland en niet hier. Dit kordaat 
beleid zorgt voor een afschrikmiddel (=preventief) alsook voor 
een minder grote bezetting in de gevangenissen (=actief) wat 
dan weer gezond is voor de financiën.

Bredenaar in de kijker: 
Jurgen Tavernier
Bredene is een VZW rijker. En wat voor één! Na 
een cursus artisanaal bier brouwen kwam Jürgen 
Tavernier, een 42-jarige Bredenaar, samen met een 
aantal vrienden en ontstond het idee om een VZW 
op te richten rond Bredene en bier. Bruno Misseeuw, 
Piet Vandenabeele, Filip Everaert en Bart Vantroost 
stapten mee in dit initiatief en op 1 maart werd 
VZW Blonde Betsy geboren.  

Bredene was één van de weinige kustgemeenten die nog geen 
plaatselijk biertje had en op 25 maart 2016 werd Blonde Betsy 
gelanceerd, een blond hoppig biertje van 6,5 alcoholpercentage, 
met licht bittere nasmaak.

Er werd voor een naam gekozen met een duidelijke link naar 
Bredene. Een naam met een duidelijke knipoog naar het beeld 
‘De wind’ van Irénee Duriez, dat in de volksmond ‘Blote Betsy’ 
wordt genoemd.  De kunstenaar zag het logo en gaf de  
toestemming om het silhouet te gebruiken op het glas en etiket.  
Hij was aanwezig op de lancering en is sindsdien grote fan.  
‘Blonde Betsy’ smaakt het best in het bijhorende elegante  
Cervoiseglas.

 “Door het biertje in een aantal Bredense horecazaken te  
verkopen, samen te werken met plaatselijke verenigingen en 
zelfstandigen, door het organiseren van activiteiten en door het 
te laten schenken op de gemeentelijke recepties en straatfeesten, 
is het de bedoeling dat Blonde Betsy bij elke Bredenaar bekend 

wordt”, vertelt Jürgen, die momenteel een opleiding brouwer 
volgt in het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Merelbeke. 

“In dit eerste jaar hielden we reeds een heel aantal activiteiten.  
We begonnen met een biertasting die werd gegeven door de 
Bredense Queens of Hop.  Ondertussen zijn na al onze  
activiteiten al meer dan 150 gezinnen lid geworden van onze 
VZW.  We houden de prijs bewust laag en er zijn tal van  
voordelen aan verbonden. Hopelijk blijft het ledenaantal  
volgend jaar verder groeien en het bier in de smaak vallen.” 

Misschien nog een leuke tip voor de feestdagen: een  
geschenkverpakking met daarin drie Blonde Betsy-flesjes.

Wist je dat ...
 ... N-VA Bredene aanwezig zal zijn op de de kersthappening in de Duinenstraat op 17 en 18 december? Met onze actie 
steunen we Music For Life!

 ... we al druk aan het schrijven zijn aan ons programma voor de verkiezingen van 2018?

 ... we een warme oproep doen aan geïnteresseerde, ambitieuze Bredenaars om zich te melden als kandidaat voor de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen?

 ... de N-VA een grote willekeur bij het gemeentebestuur vaststelt? Zo worden verschillende normen voor geluidsoverlast 
gehanteerd bij festiviteiten en evenementen. Inwoners signaleren ons ook een beduidend verschil in de toegelaten aanvoer van 
betalend afval op het containerpark.

 ... de nieuwjaarsreceptie doorgaat op zondag 22 januari om 11 uur in het MEC Staf Versluys en dat we niemand minder 
dan Pol Van Den Driessche konden strikken als gastspreker op onze nieuwjaarsreceptie?

 ... op aandringen van onze fractie, en naar aanleiding van een artikel in ons huis-aan-huisblad van mei 2016 eindelijk een 
oplossing wordt gezocht voor de leegstand van commerciële panden in onze gemeente?

 ... burgers die de moeite nemen om problemen of ergernissen aan te kaarten tijdens het vragenkwartiertje  
voor de gemeenteraad vaak minachtend worden behandeld?

 ... de gemeente eindelijk, en na veelvuldig aandringen, inziet dat er wél een probleem is met de zwerfkatten in 

verschillende wijken? Het probleem zal zelfs worden aangepakt!

 Interesse?
Wil je ook lid worden, een Blonde Betsy aankopen of samenwerken?  
Neem contact op via info@blondebetsy.com
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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:     /     /
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