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Wanneer mobiliteit
immobiliteit wordt
Herinnert u zich Bredene nog,
25 jaar geleden? Toen het Sas,
het Dorp en de Duinen als drie
wijken rond hun eigen kerk bijna
autonoom bestonden? Hoe ze als
drie entiteiten quasi los van elkaar
op een kaart gemarkeerd waren?
Jaar na jaar, met de vele verkavelingen die werden opgestart,
hangen het Sas, het Dorp en de
Duinen steeds meer aan elkaar.
Er was toen ook nog ruimte om
nieuwe huizen toe te laten, ons
wegennet was nog niet verzadigd,
gezinnen had slechts één auto en
kinderen hadden nog een weide
of een veld waar ze zich konden
uitleven zonder buurtbewoners te
storen.
Tegenwoordig wordt elke vierkante meter vrije ruimte volgebouwd.
Beste bestuur: Bredene staat vol
en heeft haar maximumcapaciteit
bereikt. Het biedt geen enkele
meerwaarde aan onze inwoners
om straks met 20 000 te zijn.
Koester de huidige Bredenaars,
leg hen in de watten en zorg dat
de dienstverlening optimaal verloopt. Dit is als gemeentebestuur
uw opdracht.
Sofie Ramboer
Afdelingsvoorzitter

N-VA Bredene
vraagt
uitbreiding
schoolstraten

Naar aanleiding van het spijtige ongeval onlangs in Brugge, waarbij
een 6-jarige jongen het leven liet onder de wielen van een vrachtwagen,
stuurde N-VA Bredene een voorstel de wereld in om het aantal schoolstraten in de gemeente uit te breiden.
Sinds vorig schooljaar zijn de straten
rond VBS Duinen kort voor en kort na
schooltijd voor alle verkeer afgesloten. De
gemeente investeerde hiervoor in twee
slagbomen die alle doorgaand verkeer uit
de nabije omgeving van de school moet
weren. Dit systeem werd positief geëvalueerd, zowel door de school zelf als door het
gemeentebestuur.
Jammer genoeg wordt dit systeem enkel
toegepast aan de VBS Duinen. Nochtans heerst ook aan de andere scholen in
Bredene een verkeersdrukte. Tot nog toe,
en gelukkig, gebeurden slechts weinig

ongevallen rond schooltijd. Maar men mag
de situatie niet onderschatten. Daarom
dringt N-VA Bredene aan op een overleg
tussen de verkeerscommissie, het gemeentebestuur en de schooldirecties om de verkeersveiligheid aan alle Bredense scholen
te verhogen.
Onze burgemeester ziet echter geen
gevaar en heeft ons voorstel meteen en
zonder enig overleg van tafel geveegd. De
stad Brugge liet weten dat ze een aantal
verkeersveilige schoolstraten invoert. Ons
voorstel is dan toch zo slecht nog niet?

N-VA Bredene op sociale media!
N-VA Bredene

@nvabredene
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 redene scoort voldoende op vlak van sportinfrastructuur. Volgens de N-VA moet
B
er toch iets gedaan worden aan de erbarmelijke staat van de voetbalvelden.

Is sportinfrastructuur goed genoeg?
Uit een test van de krant Het Nieuwsblad bleek dat Bredene 7,4 op 10 scoort op vlak van sportinfrastructuur. Hoewel dit cijfer niet slecht is, kan N-VA Bredene wel wat mogelijkheden bedenken om de score nog
op te krikken.
Zo is de staat van de voetbalvelden aan het Gemeentelijk Sportcentrum erbarmelijk. Ondanks het afgelasten van vele trainingen door de plaatselijke voetbalvereniging deze winter, zijn de
grasmatten in zeer slechte staat. Een (her)drainage en intensievere verzorging door de groendienst dringt zich op. Velen dromen
echter al luidop van een kunstgrasveld waarop jaar in jaar uit
gespeeld kan worden.
Ook de aanleg van een Finse piste zou voor de vele recreatieve
lopers een duidelijke meerwaarde betekenen. Deze piste kan op
vele plaatsen aangelegd worden zoals bijvoorbeeld aan Grasduinen, Paelsteenveld, Gemeentelijk Sportcentrum, ….

En laat ons misschien ook de bouw van het nieuwe zwembad
met een open vizier bekijken? Een combinatie met indoorsportterreinen voor het beoefenen van onder andere squash, badminton, tennis of volleybal voor gezinnen die niet bij een club zijn
aangesloten, is lang niet vergezocht.
Het succes van de sportterreinen in onze buurgemeentes toont
aan dat ook Bredene nood heeft aan locaties waar je als gezin,
vriendengroep en jeugdvereniging recreatief terecht kan.

Wist je dat ...


h et gemeentebestuur maar liefst 45 000 euro voorziet voor de aankoop van een grasmaaier voor de sportdienst? Fractieleider Sofie
Ramboer drong tijdens de gemeenteraad aan om deze dure en professionele maaier ook voor andere groene zones in te zetten.



r aadslid Anuschka Steen er tijdens een gemeenteraad voor gepleit heeft om bij nieuwe verkavelingen minstens, of liefst meer dan één
parkeerplaats per woning te voorzien?



fractieleider Sofie Ramboer tijdens een recente persbabbel een heikel punt heeft aangekaart in de wijk Parkbos (Bostoenwijk)? Door de
smalle straten en de vele haakse bochten is de doorgang van een brandweerwagen zeer moeilijk. Bij nieuwe verkavelingen moeten we
voorkomen dat opnieuw mogelijk gevaarlijke situaties gecreëerd worden.



 redene, na alle heisa rond de vorige editie, ook nu weer ingeschreven is voor Beaufort? De N-VA hoopt dat deze nieuwe deelname dit
B
keer wél grondig besproken en doorgenomen wordt zodat onze gemeente er ook op toeristisch vlak mee in de kijker komt.



h et Ibiza beachfestival - in tegenstelling tot wat het gemeentebestuur begin dit jaar communiceerde - dit jaar tóch doorgaat? In
september vorig jaar lazen we dat ‘Bredene tevreden terugblikte op het festivalseizoen’ en ‘Ibiza @ the Beach een
fantastisch evenement was’. Nadat in ons huis-aan-huisblad van november te lezen viel dat de gemiddelde Bredenaar
toch niet zo tevreden was, volgde in januari de aankondiging dat er geen nieuwe editie van het festival zou komen. Vorige
maand kwam het besluiteloze gemeentebestuur daar dan op terug. Hopelijk leest men ons artikel er nog eens op na.

bredene@n-va.be
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Bredenaar in de kijker:

Philippe Beeckaert

Philippe Beeckaert is in Bredene gekend. Hij is hoofdredder in het
gemeentelijk zwembad en enthousiaste voorzitter van de Natuurwerkgroep Bredene. Een vereniging die eind vorig jaar liefst 942
leden telde.
Natuurwerkgroep Bredene werd in 1985
opgericht nadat Philippe al een tijdje
actief was in het vogelasiel in Oostende.
Dat verklaart waarom als logo de zeekoet gekozen werd.

Het doel van de vereniging is het redden
van vogels in nood. Hoe letterlijk we dit
kunnen nemen, getuigt het verband aan
Philippe’s linkerhand. Hij liep verwondingen op toen hij, na een oproep van

een bezorgde Bredenaar, een reiger
wou bevrijden die zich in nesten had
gewerkt.

Philippe vertelt honderduit, over de vele
jaarlijkse activiteiten die de vereniging
organiseert, maar ook over ’t Zeekoetje.
Een Bredense blonde van 6,5° die naar
aanleiding van het dertigjarige bestaan
gebrouwen werd.

Indien u lid wil worden van de Natuurwerkgroep Bredene, kunt u voor 11 euro
een lidkaart kopen. Hiervoor krijgt nu naast drie interessante tijdschriften ook
korting op alle activiteiten. Ook Zeekoetjes zijn te koop bij Philippe.
Meer info: Spuikomlaan 32 - 059/33 37 67 - 0495/64 09 67.

Zet uw schouders
onder N-VA Bredene
N-VA Bredene zoekt nog enkele mensen die begaan zijn met
onze gemeente en met haar
inwoners; teamspelers die zich
willen engageren in onze afdeling en samen naar de kiezer
willen trekken in oktober 2018.

 hilippe met in zijn handen ’t Zeekoetje,
P
een Bredens biertje dat gebrouwen werd
naar aanleiding van het dertigjarige bestaan van de Natuurwerkgroep.

Uitbreiding MEC Staf Versluys:
noodzaak of doodsteek?

Interesse?

Neem contact op met
Sofie Ramboer via
sofie.ramboer@n-va.be of
0497 44 60 44.

Een plan voor de uitbreiding van het MEC Staf Versluys ligt ei zo na op tafel. Men
denkt eraan de pas verworven terreinen van het Paelsteenveld gedeeltelijk te overbouwen zodat evenementen als de Horecabeurs, die voor het MEC van groot belang
zijn, meer faciliteiten krijgen. De tenten die hiervoor momenteel gehuurd worden,
voldoen niet langer aan de steeds grotere eisen van de organisatoren. Bovendien is
de schade aan het terrein achteraf aanzienlijk.
Dit houdt uiteraard in dat de weide voor festivals zoals Afro C, Ibizabeach, …
een stuk kleiner wordt. Hoewel N-VA Bredene geen fan is van megalomane, geldverslindende projecten zal men moeten afwegen of Bredene meer een festivalgemeente of een beursgemeente wil zijn.

www.n-va.be/bredene

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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