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0. INLEIDING
De nieuwe Open VLD-sp.a bestuursploeg wil werk maken van een nog aangenamer, warmer, mooier
Blankenberge, waar iedereen zich thuis voelt. De vele aspecten van “kwaliteit” moeten verder voldoende
zuurstof krijgen (levenskwaliteit, werkkwaliteit, erfgoedkwaliteit, vrijetijdskwaliteit, architecturale
kwaliteit, kwaliteit van het sociaal weefsel,…). We streven naar integrale kwaliteit (en kwaliteitszorg)
binnen het stadsbestuur.
In dit beleidsvisie 2013-2018 werden enkel een aantal krachtlijnen opgenomen, gezien er in het kader van
de beleids- en beheerscyclus een grondige omgevingsanalyse zal worden uitgevoerd in functie van het
meerjarenplan. Het College legt het algemene beleidsvisie aan de gemeenteraad voor de duur van zijn
mandaat voor, dat minstens de belangrijkste beleidskrachtlijnen bevat.
Het is tevens de laatste keer dat de beleidsdomeinen op een dergelijke manier worden gedefinieerd. Naar
de volgende legislatuur toe zullen er in het kader van de Beleids-- en Beheerscyclus homogene
takenpakketten worden gedefinieerd.
Sinds de institutionele hervorming van 2001 (bijzondere wet van 13 juli 2001) is de organisatie van de lokale
besturen bijna uitsluitend een gewestelijke bevoegdheid.
De gewesten hebben immers het voorrecht om de samenstelling, de organisatie, de bevoegdheid, het
toezicht en de werking van de provincies en gemeenten op hun grondgebied
te regelen mits ze hierbij de grondwettelijk gewaarborgde lokale autonomie respecteren. In de loop van de
voorbije jaren hebben de drie gewesten van deze bevoegdheid gebruikgemaakt om het organieke kader van
de gemeenten die onder hun bevoegdheid vallen, te wijzigen. Voor het Vlaams Gewest kristalliseerde zich
dit in het Gemeentedecreet.:Het Vlaams Gewest voerde een grondige hervorming door van het
gemeenterecht (decreet van 15 juli 2005) die zowel de werking van de gemeenteorganen wijzigt als het
dagelijks bestuur. Dit decreet werd sindsdien meermaals gewijzigd en verschillende uitvoeringsbesluiten
verduidelijkten de concrete toepassingsmodaliteiten. Ook de werking en organisatie
van de provincies en de OCMW’s werd in specifieke decreten gegoten. De hervormingen streven immers drie
belangrijke doelstellingen na, namelijk het versterken van de lokale democratie, het rationaliseren van het
lokaal institutioneel landschap en het verbeteren van de lokale beleidsvoering. Een belangrijk element van
deze laatste doelstelling wordt gevormd door de introductie van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Het
financiële evenwicht wordt voortaan gedefinieerd in functie van de elementen die de Beleids- en
Beheerscyclus aanreikt. Essentieel is dat de BBC de beleidsplanning en -opvolging transparanter maakt en
dat de financiële impact van elke beleidsbeslissing tot uiting komt. Het financiële evenwicht binnen de BBC
kent een statisch en een dynamisch aspect. Het jaarlijks resultaat op kasbasis gaat na of er een evenwicht is
bereikt binnen het begrotingsjaar. Het langetermijnevenwicht, of de zogenoemde autofinancieringsmarge,
gaat na of het bestuur een structureel
evenwicht bereikt. Vanaf 2014 zullen volgende lokale besturen de regels toepassen van de Beleids- en
Beheerscyclus gemeenten en hun autonome gemeentebedrijven, OCMW’s en OCMW-verenigingen van publiek
recht en provinciebesturen en hun autonome provinciebedrijven. De BBC biedt voor al deze verschillende
besturen een identiek kader aan waarmee ze hun beleid kunnen plannen, budgetteren, uitvoeren, opvolgen
en evalueren en waarin hun strategische visie, actieplannen en financiële repercussies in één geïntegreerd
systeem gegoten zijn. Op vele vlakken gaat het om een stijlbreuk met de bestaande benadering en het
boekhoudkundig kader. Ook de rapportering verandert grondig. Concreet vormt de strategische beleidsvisie
over meerdere jaren het grote kader waaruit de jaarlijkse budgetten telkens worden gedestilleerd. Elk van
de drie beleidsrapporten (meerjarenplan, budget en rekening) bevat een inhoudelijk luik en een financieel
luik met telkens een toelichting. Het inhoudelijke luik, samengevat in de beleidsnota, geeft het onderscheid
aan tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen en de overige doelstellingen. Het financiële luik, samengevat
in de financiële nota, definieert de financiële impact van het geplande beleid. De financiële nota is verder
onderverdeeld in drie deelbudgetten: het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het
liquiditeitenbudget (financiering).
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1. HET MEDEWERKERSBELEID
Centraal in het medewerkersbeleid staat het streven naar een hoogwaardige,
politieke dienstverlening.

klantgerichte en a-

Het personeel vormt een belangrijke uitgave binnen de stedelijke begroting. Echter, als stadsbestuur is
het essentieel te blijven inzetten op het menselijk potentieel en een goed draaiende administratie,
waar er een klantgerichte werkattitude aanwezig is.
Onze medewerkers dienen in optimale omstandigheden te kunnen werken, teneinde ook een uitstekende
dienstverlening aan onze bevolking en onze klanten mogelijk te maken. Het continu beschermen en
verbeteren van het welzijn van de werknemer is en blijft dus een belangrijke drijfveer.
Klantvriendelijkheid is primordiaal, zeker in de eerste plaats voor de baliediensten. Het gemeentelijk
personeel staat ten dienste van de burger/klanten. Pestgedrag is uit den boze. Om een optimale werking
mogelijk te maken, zal ook een bevraging bij de diensten worden doorgevoerd. Er zal onderzocht
worden indien de bevolkingsdienst één zaterdagvoormiddag in de maand opengesteld kan worden.
Voor grootschalige dossiers wordt een eigenaarschap ingevoerd, zodat steeds duidelijk is wie de
verantwoordelijke ambtenaar is.
Het stadsbestuur is als werkgever verplicht een welzijnsbeleid te voeren. Het bestuur krijgt advies van
de preventieadviseur. De uitvoering van het preventiebeleid behoort tot de opdrachten van de
hiërarchische lijn. De uitvoerende werknemers hebben de verplichting mee te werken aan de uitbouw
van het beleid van de werkgever inzake welzijn op het werk.
Bij vacatures wordt ook interne mobiliteit in overweging genomen om personeelsleden te motiveren en
knowhow te behouden. Om de dienstverlening optimaal verder te laten evolueren, worden voldoende
opleidingen aangeboden, waardoor een inhoudelijke optimalisering binnen de functie gestimuleerd
wordt.
Ook zal er specifieke aandacht gaan naar de toepassingsgerichte mogelijkheden van ICT, waarvoor er
een verantwoordelijke werd aangeworven. Het E-loket of elektronisch loket stelt de inwoners in staat
om via de website van het stadsbestuur (www.blankenberge.be) de stedelijke diensten te bereiken. De
transparantie hiervan zal verder verhoogd worden, alsmede de virtuele toegankelijkheid.
Er zal onderzocht worden indien de verloning van de de laagste graden (D en E), mits een minimale
proef en positieve evaluaties, kan aangepast worden.
Het personeelskader zal op regelmatige tijdstippen geëvalueerd worden. Ook zal er optimaal gezocht
worden naar co-financieringsmogelijkheden om het personeelsbudget te verlichten.
De regeling inzake indisponibiliteit zal herbekeken worden, waarbij onder andere het aspect
anciënniteit onderzocht zal worden.
Elke gemeente beschikt over eigen personeel om haar administratieve taken en andere opdrachten uit
te voeren. Het personeelsbeheer is een bevoegdheid van gemeentelijk belang. De gemeenteraad bepaalt
immers het kader, de rekruterings- en bevorderingsvoorwaarden en het geldelijk statuut van de
ambtenaren. Deze gemeentelijke autonomie wordt echter ook geregeld door talrijke bepalingen inzake
administratief toezicht, tuchtregime, circulaires en sectorovereenkomsten. De gemeenten zijn (sinds de
wet van 25 april 1933) verplicht om hun personeelsleden een pensioen te garanderen, zowel de
definitieve personeelsleden als de rechthebbenden. In tegenstelling tot de werkgevers van de
privésector, de Federale Overheidsdiensten en de gemeenschaps- en gewestministeries, dragen de
provinciale en lokale besturen zelf integraal de last van de pensioenen van hun vastbenoemde
ambtenaren en hun rechthebbenden zonder tegemoetkoming van de federale overheid.
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Om deze verplichting te kunnen nakomen bestonden er tot de laatste hervorming van 24 oktober 2011
verschillende pensioenstelsels naast elkaar. De wet van 6 augustus 1993 (wet-Willockx), die vier
pensioenstelsels (“pools”) bekrachtigde, vormde een belangrijke tussenfase voor de pensioenen van het
vastbenoemde personeel. De toenemende vergrijzing zal de pensioenuitgaven voor het personeel van
gemeenten, OCMW's en lokale politie sterk doen stijgen. In tegenstelling tot de hogere overheden
betalen steden en gemeenten de pensioenen van hun ambtenaren zelf. Zo betaalt een gemeente voor
een statutair personeelslid 30 tot 42 procent werkgeversbijdragen waarmee later pensioenen worden
betaald. De federale en Vlaamse overheid betalen slechts 3,8 procent.
De onvermijdelijke stijging van de pensioenlasten in de loop van de komende jaren zal op de
gemeentefinanciën wegen, ofwel rechtstreeks op de personeelsuitgaven, ofwel onrechtstreeks via de
overdrachtuitgaven (OCMW’s, politiezones,…). De impact kan echter van bestuur tot bestuur gevoelig
variëren, met name naargelang van zijn huidige personeelsstructuur (verhouding statutaire ambtenaren)
maar ook van het toekomstig personeelsbeleid (belang en termijn van nieuwe benoemingen).
Tevens zullen in het kader van het pensioendossier (oa responsabiliseringsbijdrage) waar mogelijk
benoemingen doorgevoerd worden voor ambtenaren en contractuelen in functie van het betaalbaar
houden van het systeem . Er dient een goed evenwicht gevonden te worden tussen de tewerkstelling van
contractueel en statutair personeel.
De stad zal bovendien maximaal inzetten op de mogelijkheid om Blankenbergse jongeren een eerste
werkervaring als jobstudent aan de stadsdiensten aan te bieden. Het systeem van werkplekleren kan
hierbij gehanteerd worden.
Net als in het verleden, blijven we de kaart van het gelijkekansenbeleid trekken. Dit beleid kijkt toe op
de gelijke behandeling van alle personeelsleden (mannen en vrouwen, allochtonen, andersvaliden,
ouderen en jongeren, holebi’s,…).
Binnen de administratie zal interne samenwerking verder gestimuleerd worden, teneinde de output te
kunnen verbeteren. Een goed voorbeeld in dit kader wordt gevormd door de afstemming tussen de
dienst STROM en de financiële dienst op het vlak van de leegstanddossiers. Ook op het vlak van de
ongeschiktheid/onbewoonbaarheid van woningen worden de bestaande overlegstructuren (STROM,
Politie, OCMW, Brandweer,Bevolking,…) verder gestimuleerd, teneinde korter op de bal te kunnen
spelen.
Het beleidsdomein lokale economie werd tot op heden niet toevertrouwd aan een specifieke ambtenaar.
Dit is wel essentieel teneinde een duidelijk aanspreekpunt te realiseren. Verder dient deze ambtenaar
de nodige incentives te verstrekken, klanten wegwijs te maken in de gemeentelijke richtlijnen,
toelichting te geven over mogelijke subsidies enz. De mogelijkheid dient onderzocht te worden om bij
het huidige ambtenarenkorps een geschikte persoon aan te stellen die als aanspreekpunt kan naar voor
geschoven worden ten behoeve van kandidaat winkeliers/investeerders in Blankenberge.
Voor de huwelijksplechtigheden wordt een extra inspanning geleverd om de plechtigheden nog beter af
te stemmen op de wensen van de trouwparen. De mogelijkheden om een huwelijk te voltrekken op het
strand zal bekeken worden. In elk geval dient een huwelijk méér uitstraling te krijgen door bv een
beperkte, korte receptie waarbij echter ook de personeelsinzet dient gevaloriseerd te worden of kan er
via een traiteur gewerkt worden.
Er zal onderzocht worden hoe de administratieve rompslomp verder kan teruggedrongen worden en de
dienstverlening op verschillende vlakken nog klantgerichter kan worden.
Ook vrijwilligers zijn zeer belangrijk voor het ondersteunen van de stedelijke dienstverlening.
Vrijwilligerswerk zorgt voor een zinvolle besteding van de tijd, het versterkt het zelfbeeld in positieve
zin, het verbreed de sociale contacten. In dit kader zal er onderzocht worden hoe het vrijwillgerswerk
nog beter kan gestroomlijnd kan worden, alsmede zal er een aanspreekpunt uitgebouwd worden.
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2. HET FINANCIEEL BELEID
Er zal zorgvuldig met de middelen omgesprongen worden. In deze moeilijke socio-economische tijden, is
het belangrijk de tering naar de nering te zetten. Anderzijds moeten essentiële investeringen nog steeds
kunnen plaatsvinden. Er zal een duurzaam evenwicht gezocht worden, waarbij iedere euro weloverwogen
wordt uitgegeven.
Een doordacht financieel beleid blijft de volgende jaren een hoofdbetrachting: een strikte budgetcontrole,
weloverwogen investeringen en een goede meerjarenplanning zijn dan ook nog steeds aan de orde. In het
kader van de beleids- en beheerscyclus zullen de nodige initiatieven uitgewerkt worden.
Opnieuw zal een meerjarenplan worden opgemaakt, waarbij de financiële draagkracht van de stad voorop
staat. Het verlenen van een optimale dienstverlening tegen een zo laag mogelijke prijs blijft het adagium.
Ook het optimaal aansnijden van co-financieringsmiddelen zal hierbij een steeds terugkerende overweging
zijn. Men moet kunnen beschikken over voldoende budgettaire ruimte om een kwaliteitsvolle
dienstverlening in stand te houden, om te investeren in het onderhoud en de vernieuwing van het stedelijk
patrimonium en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in onze samenleving.
Door de afbouw van financiële stromen vanuit de hogere overheden, komt de lokale financiering nog meer
onder druk te staan. Echter, we willen hierbij de inwoners zoveel als mogelijk sparen van extra lokale
belastingen: de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de
personenbelasting zullen de komende legislatuur niet stijgen. Wel zullen we verder maatregelen nemen om
de overlast terug te dringen (leegstand, verwaarlozing, verkrotting, hondenpoep,…).
In deze legislatuur worden de schulden verder afgebouwd door vervroegde afbetalingen van leningen uit te
voeren. De verkoop van diverse gronden (ook door de hogere overheid opgelegd), de overdracht van de
huisjes in Park Decraene ( in overleg met Het Lindenhof) en doordachte investeringen met co-financiering
door andere instanties zullen voor de nodige middelen zorgen.
Het herschikken en spreiden van deze investeringen, evenals de samenwerkingsverbanden met diverse
intercommunales, zijn daarbij eveneens belangrijke tools.
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3. HET BELEID INZAKE GRONDGEBONDEN MATERIES
Het beleid inzake grondgebonden materies omvat onder andere stedenbouw, ruimtelijke ordening en
milieu.
De dienst stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieu (STROM) staat borg, als één van de belangrijkste
diensten binnen een toeristische badstad, voor een esthetisch en ruimtelijk verantwoord Blankenberge.
Zowel het stedelijk publiek patrimonium als de realisaties van private partners zorgen voor de aanblik van
onze stad. Er dient dan ook over gewaakt te worden dat het kwaliteitsaspect in de verschillende
deelmateries kan doorsijpelen. Er zal onderzocht worden in hoeverre er per zone een zekere eenheid kan
gecreëerd worden en waar het mogelijk is duidelijk te kiezen voor een eigentijdse hoogwaardige
architectuur.
Het verhogen van de kwaliteit én het betaalbaar houden van de woon- en leefomgeving blijft de
voornaamste drijfveer van het beleid.
Uit de recente enquête van de Gezinsbond Blankenberge/Uitkerke blijkt dat het merendeel van de
bevraagden in onze stad tevreden is over het beleid in verband met wonen en woonomgeving. De
bevraagden zijn positief over de bereikbaarheid van winkels, openbaar vervoer, scholen, … 91% geeft aan
tevreden te zijn op dit vlak. Een pijnpunt is echter de ontevredenheid over de betaalbaarheid van wonen.
Projecten zoals het Bommelzwin, de Stationsomgeving, de Lange Thuyn, De Sol, … zullen dit aspect van het
beleid de volgende jaren mee vorm geven. Aan ieder woonproject zal er een sociaal luik gekoppeld worden,
zodat ook de minder gegoede burgers perspectieven krijgen op een woning. Daarnaast worden ook
inbreidingsprojecten verder gestimuleerd.

Hierbij moet ook de sociale bouwmaatschappij “Het Lindenhof” een voortrekkersrol blijven vervullen.
Verschillende typologieën van woningen die in aanmerking komen voor jonge mensen uit onze streek moeten
aan bod komen. Knusse woningen en appartementen voor kleine gezinnen én eengezinswoningen met tuin.
Maar net zo goed woningen voor eenoudergezinnen en alleenstaanden. De vraag zal de prijs van de woning
echter blijvend sturen. De verwervingspremie, die ertoe bijgedragen heeft dat jonge gezinnen in
Blankenberge kunnen blijven wonen, wordt onverkort verder gezet. In Uitkerke moet de kleinschaligheid
bewaard blijven en moet het wonen voor de lokale bevolking centraal staan; Stedenbouwkundig wordt de
voorkeur gegeven aan ééngezinswoningen. De woonverordening en de RUP’s spelen hierop in. Blankenberge
kent een positieve bevolkingsaangroei
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Op vlak van regelgeving is een open en duidelijke communicatie met de bouwheren, architecten,
promotoren, notarissen, verhuuragentschappen en de burger van zeer groot belang. De informatie die
verstrekt wordt, moet correct en duidelijk zijn. Dit dient gepaard te gaan met een snelle en
klantvriendelijke afhandeling van de dossiers.
Het is tevens wenselijk dat de hinder bij bouwwerken zoveel mogelijk beperkt blijft. Speciale aandacht zal
hierbij gaan naar het openbaar domein.
De stad wil eveneens onderzoeken of het afbreken van panden om daarna het perceel jarenlang braak te
laten liggen kan vermeden worden. In dit kader kan gedacht worden aan de koppeling van de
sloopvergunning aan een bouwvergunning, met realisatie van het afgewerkte pand binnen een bepaalde
termijn.
Wanneer er op de dienst zelf informatie verschaft wordt, moet het recht op privacy (op vlak van
infrastructuur) voldoende geboden worden. Naast een correcte en vlotte informatieverstrekking aan de
bevolking, dient ook het college van burgemeester en schepenen over alle dossiers correct ingelicht te
worden. Om tot een optimale uitvoering van de werken te komen, is het van groot belang dat de inspraak
van de verschillende diensten gerespecteerd wordt.
Het geoloket kent ondertussen reeds heel wat mogelijkheden, die de volgende jaren verder moeten
verbreed worden. De resultaten werden tot op heden zeer gesmaakt door de gebruikers. Het systeem zal
verder klantgericht op punt gesteld worden.
Ruimtelijke ordening is geen doel op zich, het is een middel om de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van
onze omgeving te bevorderen. Dit kunnen we nu nog beter als vroeger, gezien we tijdens de vorige
legislatuur ontvoogd werden. Via ruimtelijke ingrepen willen we onze stad op een nog hoger niveau tillen op
het vlak van wonen, werken, recreëren, verzorgen, … Meer dan ooit is het daarom belangrijk dat
toekomstgerichte en doordachte opties worden genomen in het stedelijk plannings- en vergunningsbeleid. Er
zal een nieuw ruimtelijk structuurplan voor de stad uitgewerkt worden. Dit structuurplan omvat een visie
over de verdere ontwikkeling van Blankenberge op sociaal, economisch, ecologisch, toeristisch-recreatief,
mobiliteits- en huisvestingsvlak. Om dit plan op punt te stellen, moet opnieuw een afstemming gezocht
worden met het goedgekeurde provinciaal structuurplan (PRS) en het Vlaams structuurplan (RSV).
Binnen het bestaande structuurplan werden haast alle opgesomde actiedomeinen uitgevoerd, waardoor een
vernieuwing en actualisering aan de orde is. Elementen van dit nieuw structuurplan omvatten onder andere
een nieuw bedrijventerreien, een evenementenzone, een onderzoek naar verblijfsmogelijkheden, een
ruimtelijk plan voor het buitengebied, het opwaarderen van de hoofdontsluitingsassen, een duurzame
mobileit bewerkstelligen, het aanbrengen van groene eilandjes in de stad, ruimtelijke uitvoeringsplannen
die eerder als een kaderinstrument moeten aanzien worden,…
Het merendeel van de bevraagden in de Blankenbergse enquête van de Gezinsbond is tevreden over het
beleid i.v.m. milieu en gezondheid. Vijfenzeventig procent van de ondervraagden is tevreden over de
aandacht voor milieu en 67 procent vindt de wijken leefbaar. Vijfenveertig procent van de respondenten
geeft aan dat er te weinig aandacht is voor onder andere volkstuintjes. Momenteel wordt een kader
uitgewerkt voor de inplanting van volkstuintjes.
Ecologie is al lang geen boekenterm meer. Wagens, huizen, elektronica, alles krijgt steeds een groener
karakter. Op die ontwikkelingen wil ook ons beleid inzetten. Positieve trends moeten gevolgd en waar nodig
aangemoedigd worden. Op het vlak van milieu zullen de bestaande premies dan ook blijvend geëvalueerd
worden en waar wenselijk nieuwe premies worden toegekend of niet meer relevante afgeschaft. Ook
adviezen van de MiNa-raad kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Naast de bijkomende inspanningen
rond het sensibiliseren van onze jongere en oudere jeugd, zal ook onderzocht worden of het systeem van de
gemeentelijke administratieve sancties (GAS) invoerbaar en werkbaar is. Een nette, gezonde en groene
omgeving is voor elke burger aangenaam.
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We blijven werken op sensibilisering tov de bevolking. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan acties
als Ik-Kyoto, autodelen, … Innovatie is in deze sector zeer belangrijk. Ook naar de toekomst toe willen we
een goede samenwerking uitbouwen met de MiNa-raad.
Het is duidelijk: modern patrimoniumbeheer beperkt zich niet tot het aankopen van gebouwen. Een
doordacht patrimoniumbeleid houdt immers ook in dat gebouwen worden ingevuld met de juiste diensten
en/of bestemming(en). Dit betekend dat bepaalde stedelijke gebouwen een ruimere functie dienen te
krijgen (vb. bibliotheek als ontmoetingsruimte). Indien gebouwen niet meer passen binnen de stedelijke
dienstverlening moet er overwogen worden of een verkoop (al dan niet met voorwaarden) de beste optie is.
Indien er nieuwe stedelijke gebouwen moeten geconcipieerd worden, dan dienen deze multifunctioneel
ingevuld te worden. Tevens wordt er gedacht aan een jeugdhuis/jeugdsite, welke echter ook andere
stedelijke functies en diensten zal huisvesten.
Voor de bestaande stedelijke gebouwen zal de bouwcel onderzoeken welke werken eerst dienen uitgevoerd
te worden.
Binnen het nieuwe structuurplan zal het aspect “handel” een centrale plaats vervullen. Wegens de huidige
socio-economische crisis kent het winkelapparaat momenteel een moeilijke periode, met onder andere
faillissementen en leegstand tot gevolg. De krachtlijnen die naar voren geschoven zullen worden binnen het
strategisch-commercieel plan voor het centrum, zullen ook een ruimtelijke vertaling moeten kennen. Een
kernversterkend beleid, met aandacht voor een vitale stadskern is essentieel. Er zal in deze zin een
reconversiepremie uitgewerkt worden, waarbij leegstaande handelspanden die worden omgevormd tot
woonentiteiten financieel ondersteund zullen worden. Daarnaast is het imago en de profilering van
Blankenberge als winkelstad belangrijk. Een grotere samenwerking binnen en tussen de gebuurtekringen is
dan ook aangewezen.
De verschillende deelkernen zowel op het grondgebied van Blankenberge als van Uitkerke dienen een eigen
profiel en uitstraling te ontwikkelen, waardoor ze complementair elkaar kunnen versterken.
Voor de stedelijke ontwikkelingszone ‘Haven’ wordt geopteerd voor de uitbouw van een echte “marina”
waar de belevingswaarde stelselmatig verhoogd zal worden.

De unieke ligging van onze jachthaven in het centrum van ons stadweefsel laat ons toe deze site maximaal
te integreren in de beleving van onze stad. Daar zullen we ook verder op inzetten. We beschikken over een
USP (“unique selling position”), welke nog beter moet gepromoot worden. Belangrijk element in dit kader
is de toegankelijkheid van de haven (vaargeul, pontons, …), waarbij de minimum diepte van de haven,
conform de concessieovereenkomst met de Vlaamse overheid, moet gerespecteerd worden. .
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In de vorige legislatuur werden de steigers vernieuwd, werd de botenlift gerealiseerd, bouwden we nieuwe
lokalen voor de sea-scouts, kreeg de zee-zee rechtszekerheid, werd de zone van de scuteloods
geoptimaliseerd met specifieke aandacht voor het maritiem erfgoed, VNZ realiseerde een botenparking, de
Franchommelaan en omgeving werd aangepakt,…
Maar het werk is niet af.
Om de toegankelijkheid van onze haven te optimaliseren en de intensiteit van de baggerwerken te verlagen
zullen we samen met AMDK werk maken van een vernieuwde westelijke strekdam. AMDK en de Vlaamse
overheid zijn hiervoor onze voornaamste partner. Dit zal niet alleen kostenbesparend werken maar de
betere toegankelijkheid zal ook voor een verhoogde veiligheid zorgen voor de scheepvaart. Daarnaast zijn er
op relatief korte termijn ook nog de bouw van het clubhuis van de zeilclub VVW op de westelijke landtong,
de uitbreiding van RSYCB op de oostelijke landtong. Maar ook van de realisatie van een milieueiland ten
behoeve van de jachtclubs, het opwaarderen van de omgeving van de paravang, het realiseren van terrassen
aan het water, het versterken van het toeristisch karakter van de kleinschalige visserij, het herbekijken van
de parking VBZR, optimalisatie van het wandelcircuit,… willen we de komende zes jaar werk maken.
Ook zal de site van de vuurtoren herbestemd worden naar een Maritiem Educatief Centrum, waarbij in het
gebouw zeeklassen kunnen worden gegeven. Het gebouw kan tevens fungeren als uitvalsbasis voor
toeristische uitstappen naar de windmolenparken. Verder zal, gezien de voetbalvereniging KSCB besloten
heeft het J. Soetestadion te verlaten, een nieuwe bestemming moeten gezocht worden voor het
voetbalplein (op korte en langere termijn). Ter hoogte van de Blankenbergse Vaart bekijken we de
mogelijkheden voor recreatief kanovaren in overleg met landbouw en natuur.
Voor de stedelijke ontwikkelingszone “Oost” voorzien we grondige wijzigingen. In de eerste plaats vraagt
het Sea-Life Centre uitbreidingsmogelijkheden en is het de bedoeling ter hoogte van het Guilinipad een
stadspark met eventuele huisvestingsmogelijkheden te creëren. De oude sportdoze zal gesloopt worden en
naast de nieuwe Sportdoze komt het nieuw zwembad. De onthaalfunctie van de nieuwe Sportdoze en het
nieuw zwembad zullen optimaal op elkaar afgestemd worden. Voor ontwikkelingsmogelijkheden van het
bestaande zwembad en de directe omgeving (welke deze functie niet meer zal vervullen) werd een studie
uitgeschreven. Ook de busparking zal geherdefinieerd worden. Ter hoogte van de Korenbloem, waar de
bezoekers aan de oostzijde onze stad binnenrijden, zullen we het mogelijk maken om een architecturale
landmark te creëren. Tussen het Zeebos, de Zeebruggelaan, de Polderlaan en de Kustbaan is het de
bedoeling om tegen het einde van de legislatuur de eerste steen te leggen voor het democratisch en open 9holes golfterrein “De Sol”. Het wordt een multifunctionele zone, waar diverse functies in synergie met
elkaar ontwikkeld zullen worden wonen: hotel, evenementen, recreatie,….
In het centrum zal er via een architecturale wedstrijd nagegaan worden hoe de nieuwe King Beach er kan
uitzien (met specifieke aandacht voor de boven- en ondergrondse relatie met het Casino), zal het
beschermd monument de Pier gefaseerd gerenoveerd worden, wordt de ontpitting van het centrum verder
gezet, onderzoeken we de opwaardering van de Casinostraat/Langestraat, analyseren we de
toekomstmogelijkheden voor de St. Rochuskerk, werd het bestek uitgeschreven voor een ondergrondse
parking onder de Grote Markt en een opwaardering van de bovenbouw, zal het project Stationsomgeving
(nieuw station met hotelfunctie, een parkeergebouw, wooneenheden aan de Jeanne Vande Puttelaan,
heraanleg van het stationsplein, … )de volgende jaren concreet vorm krijgen,wordt de De Smet de
Naeyerlaan totaal aangepast, nemen we maatregelen voor nog veiliger schoolomgevingen, krijgt het
strategisch-commercieel plan voor het centrum concreet vorm, …
In de woonwijken moet woonkwaliteit centraal staan. Hierbij zal o.a. koppelbouw gestimuleerd worden met
aandacht voor efficiënt grondgebruik, indien architecturaal en ruimtelijk mogelijk en verantwoord. Bij
nieuwe verkavelingen wordt de perceelsgrootte aangepast aan de omgeving. Waar mogelijk worden kleinere
percelen voorzien die betaalbaar zijn voor Blankenbergse jonge gezinnen die in onze stad willen blijven
wonen. Tevens zullen de restgronden op de markt gebracht worden. De verwervingspremie, die ertoe
bijgedragen heeft dat jonge gezinnen in Blankenberge kunnen blijven wonen, wordt onverkort verder gezet.
Ter hoogte van het voormalige tankstation in Uitkerke voorzien we een groene buurtparking, met mogelijk
het eventueel realiseren van een kaartershuisje.
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Stad Blankenberge engageert zich om alert te zijn voor wrijvingen die zich hoe dan ook in het samenleven
van mensen kunnen voordoen. Dat kan door toegankelijke aanspreekpunten te voorzien en maximaal de
dialoog centraal te stellen. Wijkwerkers van de preventiedienst of initiatieven als buurtbemiddeling dragen
daar het best toe bij.
Op wijkniveau vormen de wijkagenten volgens de Aanbevelingsnota van de Stedelijke Seniorenraad een
essentieel aanspreekpunt. Naast een nog grotere aanwezigheid in het straatbeeld zal ook de dienstwerking
verder op punt gesteld worden.
Zone “Zuid” bestaat enerzijds uit het natuurgebied de Uitkerkse Polder (met het ontmoetingscentrum
Groenwaecke) en nog actieve agrarische bedrijven (voornamelijk in het zuidoostelijk deel van de stad). Het
zal belangrijk zijn hierbij een evenwicht te bewerkstelligen tussen de verzuchtingen van de landbouwers en
de natuurliefhebbers.

Het is belangrijk dat ook naar bedrijven toe een onderbouwde en integrale visie wordt ontwikkeld. Een
rationele inplanting van de bestaande KMO-zone zorgt voor een goede verkeersontsluiting, die de hinder
voor de omliggende burgers tot een minimum beperkt en de overlast voor de residentiële wijken
vermindert.
Door de grote aantrekkingskracht van de ambachtelijke zone zijn haast alle loten ingevuld. Verder kan ook
stedenbouwkundig bekeken worden of nieuwe typologieën kunnen vooropgesteld worden waardoor
verdichting en verweving in KMO-zones gerealiseerd worden. Hierbij kan de idee van een bedrijvenpark
vooropgesteld worden.
Gezien de acute nood aan een zone voor bedrijfshuisvesting, komt er naast het bedrijf Lapin een nieuwe
bedrijvenzone en wordt de N371 vanaf het rond punt doorgetrokken tot aan de Schaapstraat. Een bijkomend
bedrijventerrein behoort tot de mogelijkheden.
Om al deze uitdagingen het hoofd te bieden, dient de dienst op een goede en klantvriendelijke manier
ge(re)organiseerd te worden. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) zal als
expertenorgaan een kapitale rol in de adviezen van het beleid spelen.
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4. HET VEILIGHEIDSBELEID
Het aspect veiligheid was, is en zal een topprioriteit blijven.
De politiezone is, samen met het vrijwillige brandweerkorps, de Preventiedienst, de BZR en de
strandreddingsdienst, de belangrijkste actor in het nastreven van een veilig Blankenberge. Hiervoor moet ze
in de eerste plaats haar preventieve taak, namelijk het voorkomen van criminaliteit en overlast,
volbrengen. Binnen een meergemeentenzone worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de
organisatie en het beheer van het lokale politiekorps uitgeoefend door de politieraad. Daarnaast is er ook
een politiecollege.
Met de vernieuwde politievleugel ter hoogte van de Scarphoutdreef en de nieuwe accommodatie in het park
aan het stadhuis, beschikt de politiezone over hedendaagse infrastructuur. Dit komt de werking zeker ten
goede. De politie moet ook haar repressieve taak (het effectief bestrijden van overtreders) uitvoeren. Het
politiekantoor is 24 uur toegankelijk. Daardoor wordt de politie gecontacteerd voor een breed scala aan
informatie en klachten. Blauw op straat blijft een beleidsprioriteit, waarbij in de eerste plaats de
wijkdienst, als eerstelijnsdienst, een cruciale rol vervult. Dit wordt onder andere ook onderschreven in de
insteeknota van de Seniorenraad.
Een essentieel basisdocument inzake het veiligheidsbeleid voor de volgende jaren wordt gevormd door het
nieuw zonaal veiligheidsplan. In het kader van de Ministeriële Omzendbrief PLP 44, zijn de Politiezones
verplicht een Zonaal veiligheidsplan (ZVP) op te stellen. Samengevat kan men stellen dat het Zonaal
Veiligheidsplan een overzicht biedt van de organisatieontwikkeling binnen de lokale politie en toelaat om
via evaluatie en heroriëntatie een optimale kwaliteit van het politiewerk te garanderen. Het Zonaal
Veiligheidsplan houdt rekening met de verwachtingen van de burger, van de verschillende partners en bevat
tevens de federale prioriteiten. De Zone verbindt er zich dus toe te werken rond een aantal prioritaire
punten, maar verzorgt tegelijkertijd de 7 basisfunctionaliteiten die op federaal vlak werden vastgelegd
(wijkwerking, onthaal, interventie, onderzoek, slachtofferhulp, ordehandhaving en verkeer).

De prioriteiten (operationele doelstellingen) vertalen zich in actieplannen : specifieke actieplannen (met
inzet van extra capaciteit) en actieplannen in het raam van het dagelijks werk (heraanwending van de
bestaande capaciteit).
Net als in het verleden zal er ook naar de toekomst toe blijvend aandacht besteed worden aan specifieke
actieplannen rond straatcriminaliteit (diefstal in voertuig, diefstal met geweld, diefstal van voertuig,
gauwdiefstal, vandalisme), jeugddelinquentie (schoolverzuim), verkeersveiligheid, milieu en sociale
overlast, mensenhandel - economische uitbuiting - illegale handel - sociale fraude, bendevorming, … Tevens
zullen de mogelijkheden voor een buurtinformatienetwerk onderzocht worden.
Er dient tevens gewerkt te worden aan de omgevingsfactoren, waardoor de “veiligheid” beter ondersteund
wordt.
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Voldoende onderhoud van fiets- en voetpaden, aangepaste en behoorlijke verlichting, streng opvolgen van
klein vandalisme, optreden tegen hondenpoep, op tijd schilderen van zebrapaden en wegmarkeringen,
opruimen van zwerfvuil, enz... zijn actiepunten die hier moeten toe bijdragen. Net als in het verleden zal
er blijvend streng opgetreden worden tegen allerlei vormen van kleinschalige overlast (zoals hondenpoep,
voederen van meeuwen, geluidsoverlast,…). De politieverordening zal in die zin herschreven worden,
waarbij de mogelijkheid / de meerwaarde van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zal onderzocht
worden.
Vaak sluimerend, maar zeker aanwezig vormt drugpreventie een belangrijke uitdaging. De afgelopen jaren
werd uitstekend werk verricht door de gezamenlijke inspanningen van verschillende diensten om de
drugsproblematiek hard aan te pakken. We tolereren geen gedoogbeleid inzake drugs. Ook de volgende
jaren zal dit het credo zijn.
Een ander, misschien bij het brede publiek minder bekend aspect betreft het werkgroepenbeleid rond
veiligheid in de brede zin van het woord. Familiale problemen worden er op een discrete en menselijke
manier besproken met lotgenoten. Denken we hierbij maar aan partnergeweld, kinderverwaarlozing, … Ook
de preventiedienst werkt in dit kader complementair.
Naar de senioren toe werden reeds specifieke inspanningen geleverd. Gezien deze groep de volgende jaren
nog sterk zal toenemen voorzien we specifieke acties naar deze doelgroep toe.
De volgende jaren zal adequaat ingespeeld worden op de inbraakproblematiek. Bouwplannen worden
gescreend op optimale inbraakpreventie, er zullen sensibiliseringscampagnes uitgewerkt worden, de
premies om inbraken te voorkomen blijven van kracht en zullen nog meer verfijnd worden. Tevens zal
optimaal gebruikt gemaakt worden van de nieuwe media (facebook, twitter,…). Er wordt een continue
sensibiliseringsactie naar beveiliging van huizen opgezet. In samenspraak met de politie zullen er waar nodig
bijkomende camera’s (waaronder een mobiele camera) geïnstalleerd worden.
De preventiedienst verricht in veel opzichten baanbrekend werk. Door op een zeer menselijke en sociale
manier de problemen aan te pakken, slaagde de dienst er in veel moeilijkheden preventief aan te pakken.
De opdrachten volgen onder andere uit het strategisch veiligheids- en preventieplan. De projecten worden
opgedeeld per doelgroep (jongeren, senioren, kinderen, ouders, risicogezinnen, buurtbewoners,...).
Anderzijds volgens inhoudelijke thema’s. Er worden materieel-structurele opdrachten uitgevoerd
(bijvoorbeeld het verrichten van een veiligheidsdiagnose), er wordt in het kader van politiële
preventiethema’s gewerkt, en ook sociaal maatschappelijke zaken worden behandeld. Om dit alles te
verwezenlijken blijven we afhankelijk van de federale impulsen.
De brandweerdienst is hoofdzakelijk belast met taken opgedragen door de wetten en reglementen inzake
brandbestrijding en brandvoorkoming. Deze taken worden ondermeer beschreven in de ministeriële
omzendbrief van 29 november 1967 en van 17 februari 1970 en in de wet van 28 maart 2003 en eventuele
latere wijzigingen of aanvullingen.
De brandweerdienst wordt eveneens belast met opdrachten inzake brandvoorkoming. Dit omvat zowel
advies, controle als bewakingsopdrachten. De brandweer staat ook in voor het dringend vervoer van zieken
en alle dringende opdrachten ter bestrijding van ongevallen die personen, dieren, goederen of de omgeving
in gevaar brengen.
De brandweer van Blankenberge bestaat bijna volledig uit vrijwilligers. Dit betekent dat de mensen zich
buiten hun dagtaak beschikbaar stellen voor de brandweer. Elke vrijwilliger is verantwoordelijk voor de
invulling van zijn dienst. De brandweer krijgt te maken met voortdurend veranderende opdrachten en
technieken. Het is daarom van zeer groot belang dat er regelmatig geoefend en bijgeschoold wordt. Zowel
de oefeningen als de opleidingen moeten buiten de normale dagtaak gepland worden.
De vrijwillige brandweer van Blankenberge streeft naar een verdere professionalisering. Ondanks het feit
dat het korps van Blankenberge bijna uitsluitend uit vrijwilligers bestaat, heeft de burger immers recht op
een professionele en kwaliteitsvolle hulpverlening.
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Er moet steeds een minimale bezetting gegarandeerd kunnen worden. Het nieuw oproep- en
communicatiesysteem zal bijdragen tot een betere bezetting. Ook de gebouwen van de brandweer en de
omgeving (oa Rood-Kruis) werden aangepakt. De professionalisering van de brandweer houdt ook in dat het
materiaal van de brandweer up-to-date moet gehouden worden. Zowel het materiaal als het personeel
moeten kunnen evolueren in functie van nieuwe technieken en uitdagingen. Een goede afstemming met de
ontwikkeling van de brandweerzone is dan ook essentieel.

Een van de grote uitdagingen voor de toekomt vormt de nieuwe pre-zone en nadien brandweerzone “WestVlaanderen hulpverleningszone 1”. met 8 andere korpsen en in totaal samen 11 posten . Veel zal echter
afhankelijk zijn van de federale beleidsruimte welke zal worden vooropgesteld. Er is een grote
wanverhouding in de financiering van de brandweer: de federale overheid draagt slechts 10 procent van de
lasten, de overige 90 procent is voor de lokale besturen. Het Blankenbergs brandweerkorps is een
vrijwilligerskorps dat beschikt over sterk gemotiveerde krachten. Met de hervorming naar brandweerzones
zal adequaat ingespeeld worden op de mogelijkheden voor aankoop van materieel en intergemeentelijke
samenwerking. Ook de permanente opleiding en bijscholing van het korps blijven belangrijk.
Als enige badstad met een professionele strandreddingsdienst was het nodig dat de lokalen van de
Strandreddingsdienst werden onder handen genomen. De vernieuwde lokalen moeten onze vaste ploeg de
mogelijkheid bieden om blijvend de breedste dienstverlening van de kust te verzorgen. We zullen er dan ook
blijven op inzetten onze badgasten de meest extensieve badbeveiliging aan te bieden. De daarbij passende
verdere professionalisering van ons reddersteam is dan ook onontbeerlijk. Waar mogelijk willen we dan ook
i.s.m. IKWV alert blijven voor nieuwe, verbeterde technieken en materialen. Een modern strand vereist ook
moderne veiligheidsvoorzieningen. Tevens verloopt de concessie van de King Beach binnen de huidige
legislatuur. In het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor strand- en dijk werden de strandbars
bekrachtigd en de King Beach opgenomen als strategisch project, waardoor een aantal
ontwikkelingspotenties worden geboden. Blankenberge onderscheidt zich op een positieve manier van
andere badsteden door de aanwezigheid van strandbars, die bijdragen tot een hedendaagse en trendy
beeldvorming van de stad, aldus UNIZO. Wat betreft de King Beach, moet er in de eerste plaats afgestemd
worden met AMDK inzake een mogelijks herdefiniëren van de King Beach, waarbij naast de aspecten van
zeewering en functionaliteit, ook het esthetisch uitzicht belangrijk zal zijn. In dit opzicht vormt de relatie
met het casino een opportuniteit.
Naast deze bovenstaande veiligheidsdiensten telt de stad ook een aantal vrijwilligers organisaties zoals het
Rode Kruis en de VBZR. Deze organisaties verdienen verder de nodige ondersteuning van de stad om hun
beleid verder te kunnen uitbouwen
Als stad blijven we erover waken dat ook het Koningin Fabiolaziekenhuis verder zijn dienstverlening aan de
bevolking, tweede verblijvers en aan de toeristen kan blijven verschaffen
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5. HET MOBILITEITSBELEID
De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van onze stad is zeer belangrijk. Gelukkig beschikken we wat dit
betreft over een aantal troeven: een treinstation, meerdere stopplaatsen van de Kusttram, een Schengenhaven en een goed wegennet.
Niettegenstaande de mogelijkheden van het internet, blijven onze verplaatsingen toenemen en vereist onze
samenleving een grote flexibiliteit. De sterke uitbouw van het openbaar vervoersnet en de stimulering van
het fietsen kunnen de jaarlijkse groei van het aantal auto’s niet stoppen. Daarnaast blijft de wagen een
belangrijk vervoersmiddel voor de vele toeristen die onze stad aandoen.
Een duurzaam mobiliteitsbeleid is dan ook een belangrijke uitdaging voor de volgende jaren.
De stad Blankenberge heeft een mobiliteitsplan dat voortdurend wordt bijgewerkt en dat goed de zones
afbakent waar wonen, winkelen of zich ontspannen centraal staan. In deze zones moet het gemotoriseerd
vervoer met verschillende maatregelen teruggedrongen worden: snelheidsbeperkingen, verkeersdrempels,
asverschuivingen op de rijweg, eenrichtingsverkeer,….
Waar mogelijk zal er ingespeeld worden op nieuwe trends (elektrische wagens, oplaadmogelijkheden,
alternatieve vervoersmodi, trage wegen, …) De auto’s zullen maximaal geleid worden naar de beschikbare
parking(s). Een prioriteit is een goede aanduiding van parkeerplaatsen door middel van een
parkeergeleidingssysteem. Met de bouw van nieuwe parkings wordt de parkeercapaciteit verhoogd. Het
toezicht op het misbruik van andersvalidenparkings blijft nodig. Duidelijke afspraken over laden en lossen
van vrachtwagens moeten uitgewerkt worden.
Uit de enquête van de Gezinsbond kunnen we afleiden dat de gezinnen zich zorgen maken over de
verkeerssituatie in de buurt van scholen. Plaatsen en trajecten die vaak door kinderen en andere
gezinsleden gebruikt worden, krijgen een aangepaste structuur. De kwaliteit van deze trajecten verhoogt
door de uitbouw van afzonderlijke fietspaden, aandacht voor verlichting, aangepaste verkeerslichten,
rustzones voor wandelaars, voldoende zitbanken en groene (speel)ruimte. De implementatie van fiets- en
voetgangerspooling stimuleren om het autoverkeer in de buurt van scholen terug te dringen. Afspreekpunten
inbouwen waar kinderen (evt. al zelf) naartoe kunnen stappen/fietsen om van daaruit onder begeleiding van
een volwassene naar school te vertrekken. Denk hierbij aan een beurtrolsysteem tussen ouders die in
dezelfde buurt wonen om een groepje te begeleiden. Dit bevordert bovendien het sociaal contact tussen
ouders. Gezinsleden die niet aan het werk zijn kunnen ingezet worden om de groepjes te begeleiden.
Strenge controle op de fietsverlichting tijdens de winter blijft aangewezen.
Er zal onderzocht worden indien er voor de zorgverstrekkers een specifiek parkeerreglement kan uitgewerkt
worden.
Bewonersparkeren zal verder gestimuleerd worden en de parkeerdruk in de woonzones zal beperkt worden.
Een aantal van deze aspecten zullen ook opgenomen worden in het nieuw mobiliteitsplan en in het nieuw
zonaal veiligheidsplan. Ook de relatie met de haven van Zeebrugge blijft belangrijk.
Dé uitdaging is om onze stad bereikbaar en leefbaar te houden.
Dit betekent dat het bestemmingsverkeer maximaal van het doorgaand verkeer gescheiden dient te worden.
In wijken waar de woonfunctie primeert, moeten er verdere infrastructurele aanpassingen komen om te snel
rijden te voorkomen. Asverschuivingen in combinatie met groenaanleg, plateaus en andere infrastructurele
ingrepen verdienen voorrang. Binnen de ruimtelijke ordening wordt bij aanleg van nieuwe verkavelingen
bijzondere aandacht besteed aan verkeersontsluiting (zeker ook voor de zwakke weggebruikers) en
veiligheid van straten.
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Ervaring heeft geleerd dat het niet voldoende is om infrastructurele maatregelen te nemen om de snelheid
van auto’s in te dijken en verkeersveiligheid te garanderen. Elke individuele weggebruiker dient zijn
verantwoordelijkheid te nemen. Borden die de snelheid projecteren en sensibiliserende maatregelen
moeten bestuurders aanzetten veilig te rijden. Waar nodig dient de politie in te grijpen, te waarschuwen en
eventueel boetes uit te schrijven. Voornamelijk in de nabijheid van zwarte punten, schoolomgevingen, de
dorpskernen en woonwijken zal de politie extra waakzaam zijn. De politie onderneemt ook sensibiliserende
acties naar jongeren.

Door het wegvallen van Vlaamse mobiliteitsmiddelen werd de centrumbus, welke diende te zorgen voor de
basismobiliteit, onthoofd. Vanuit het stadsbestuur werden de nodige middelen vrijgemaakt om de
centrumbus/belbus te laten rijden. Hierbij werd ingespeeld op de reële aanwezige vraag. Het is onder
andere voor veel (oudere) mensen van groot belang dat de belbus behouden blijft. Dit laat toe om te
participeren aan het maatschappelijke leven. Denk hierbij aan grootouders die niet over een auto
beschikken en/of niet meer kunnen fietsen om gezondheidsredenen, maar die ingezet worden om de
kleinkinderen aan school af te halen. Of aan ouderen die een bezoek willen brengen aan het centrum of aan
familie in een aangrenzende gemeente. Voor heel wat mensen is de afstand tussen het stadsgedeelte en
Uitkerke te groot. De centrumbus/belbus vervult daarom een niet te onderschatten brugfunctie om deel te
kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Ze laat bovendien toe dat degenen die buiten de stad wonen
toch tot bij de zee geraken. Ook naar de toekomst toe blijft deze bus behouden.
De stad zal bovendien onderzoeken hoe ze de verbinding met een centrumstad als Brugge via het openbaar
vervoer in de ochtend-/avonduren in de toekomst kan verbeteren. Daarnaast onderzoekt het stadsbestuur
of een project van verhuur van fietsen kan gerealiseerd worden op diverse plaatsen in de stad, zodat zowel
de inwoner als de toerist hier een fiets kan ontlenen.
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6. HET VRIJETIJDSBELEID
Onder het vrijetijdsbeleid kan ondergebracht worden het cultuurbeleid en het sportbeleid.
Uit de recente enquête van de Gezinsbond Blankenberge/Uitkerke kunnen we afleiden dat het merendeel
van de bevraagden tevreden is over het beleid i.v.m. vrije tijd en samenleven. Tweeëntachtig procent van
de bevraagden is tevreden over ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren. Tachtig procent is tevreden
over de kortingen voor gezinnen met kinderen bij gemeentelijke activiteiten.
Cultuur:
Blankenberge beschikt reeds vele jaren over een uitgebreid pallet van verschillende culturele verenigingen
en manifestaties. Hierbij wordt gepoogd de verschillende culturele expressievormen adequaat aan bod te
laten komen aan een democratische prijs. Ook naar de toekomst toe willen we de cultuurliefhebbers laten
proeven van diverse cultuurvormen. Verder is de relatie Cultuur/Toerisme in een kuststad van zeer groot
belang. Er zal onderzocht worden op welke manier een voor Blankenberge uniek cultuurproject in
samenwerking met de privésector kan uitgewerkt worden.
Het verenigingsleven is zowel in Blankenberge als Uitkerke sterk uitgebouwd. Het vormt een coherent
netwerk. Ze vormen de slagader van de socio-culturele werking van de stad. Studies wijzen uit dat mensen
die actief betrokken zijn bij een vereniging, een groter en intenser sociaal netwerk hebben, minder
onderhevig zijn aan de verzuring en zich meer thuis voelen in hun stad. Redenen genoeg om de verenigingen
blijvend actief te ondersteunen. Omdat we blijvend geloven in de kracht van het verenigingsleven, worden
de financiële middelen verhoogd.
Een buurt komt pas echt tot leven wanneer ook spontane initiatieven van de bewoners maximaal
ondersteund of gestimuleerd worden. We denken hier aan de mogelijkheid tot het inrichten van een
straatbarbecue, een buurtfeest,…. Stad Blankenberge kan dit promoten en haar dienstverlening (met
materiële ondersteuning) hiervoor openstellen. We zullen dit de volgende jaren verder uitwerken, zodat het
buurtleven nog verder kan bloeien.
Het Blankenbergse subsidiereglement voor culturele verengingen is gebaseerd op het aantal activiteiten
alsmede de kwaliteit ervan. Het stadsbestuur streeft ernaar om een project-subsidiereglement uit te werken
dat een financiële steun kan geven wanneer een vereniging een bijzondere activiteit met uitstraling wil
organiseren.
Via de Uit-kalender kunnen de verschillende manifestaties op een homogene manier ingebracht worden. Op
een snelle manier kunnen de geïnteresseerden inzoomen op de voor hen belangrijke manifestaties en blijven
ze constant op de hoogte van het aangeboden cultuurpallet.
Er werden reeds gewichtige inspanningen geleverd om het cultuur-historisch erfgoed op te waarderen :
denken we maar aan de bouwkundige clusters die werden gedefinieerd (onder andere Belle Epoque huizen),
de inspanningen die in het kader van het maritiem erfgoed werden geleverd (de Scute, de loodskotter, de
garnaalboot Jacqueline-Denise, de podiumboot Victorine, …), het kust- en erfgoednetwerk,… Ook naar de
toekomst toe willen we dit erfgoed ondersteunen, met specifieke aandacht voor de toegankelijkheid en de
beleving ervan. In dit kader kan er onder andere gedacht worden aan de erfgoedhoek aan de Victorine en de
herinvulling van het vuurtorengebouw.
Op het vlak van het cultureel martiem erfgoed onderzoekt de stad in hoeverre ze de vzw De Scute verder
kan ondersteunen om oude Belgische vissersboten en replica’s te renoveren. Dit hoeft daarom niet geldelijk
te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook via pistes rond het ter beschikking stellen van arbeidskrachten via de
sociale economie, opleidingsinitiatieven en dergelijke.
Er zal een cultuurpas worden opgesteld, waarmee men toegang zal krijgen tot alle Blankenbergse attracties.
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Op verschillende tijdstippen gedurende het jaar worden meerdere concerten gegeven. Denken we maar aan
de zomerconcerten, de parkconcerten, de concerten binnen het cultuurpakket… In deze legislatuur zullen er
nieuwe accenten gelegd worden, waardoor cultuur nog een grotere uitstraling zal kennen;
De intergemeentelijke samenwerking binnen De Blazuin is een succesverhaal, dat verder verfijnd zal
worden. Het cultuurcentrum wordt verder uitgebouwd als regisseur van het culturele leven. In de eerste
plaats door het beheren van de bestaande culturele infrastructuur. Het cultuurabonnement biedt een zeer
gevarieerd programma aan een democratische prijs. Er zal verder afgestemd worden op het aanbod van
andere cultuurpartners binnen en buiten de stad. Er wordt blijvend aandacht besteed aan het talent van de
lokale kunstenaars.
Belangrijk is dat men in de mogelijkheid wordt gesteld om van jongsaf reeds door de culturele microbe
gebeten te worden. De jeugddienst kan hierbij een beduidende rol spelen. Binnen de SWAP- en grabbelpas,
maar ook binnen de vakantiewerking zijn er heel wat mogelijkheden om de culturele bagage van onze
jongeren op een aangename manier te verhogen. Een samenwerking tussen jeugd en cultuur wordt opgezet.
Voor senioren worden theater- en muziekvoorstellingen gepland.
Een cultuurcentrum is volgens het decreet een culturele infrastructuur door de gemeente beheerd met het
oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking.
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de culturele diversiteit, met daarnaast een breed en eigen cultuurspreidingsaanbod gericht op de bevolking van een streekgericht werkingsgebied.
Het takenpakket van het cultuurcentrum omvat beleidsuitvoerende taken op domein van cultuur en
feestelijkheden, het organiseren van professionele podiumactiviteiten en allerlei culturele manifestaties
(concerten, muziektheater, theater, amusement, dans, schoolvoorstellingen) in het cultuurcentrum en extra
muros, het organiseren van een eigen en receptief cursus- en tentoonstellingsaanbod, …
Binnen het cultureel aanbod vormt de bibliotheek een centrale schakel.

De volgende jaren willen we de bib verder laten uitgroeien tot een echte warme ontmoetingsplaats voor
verschillende doelgroepen (jongeren, senioren, …). Naar de specifieke doelgroepen toe worden er
activiteiten uitgewerkt. De doelstelling van de Blankenbergse bibliotheek is in een vernieuwde
infrastructuur met voldoende, gemotiveerd, deskundig en klantvriendelijk personeel op een efficiënte en
dynamische manier méér multimediaal centrum te zijn voor méér inwoners. Het was een hele klus om de
vroegere Rijksmiddenschool, als beschermd monument, om te vormen tot een werkbare bib waarbij de vele
wensen van de bibliotheekbezoekers aan bod kunnen komen.
De openbare bibliotheek stelt zich tot doel met haar collectie en haar basisdienstverlening voor alle burgers
een drempelloze toegang te garanderen tot ontspanning, informatie en cultuur, opdat zij volwaardig zouden
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
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Speciale aandacht gaat naar de kindvriendelijkheid door aangename (voor)leeshoeken en moderne
cyberhoeken te voorzien, evenals faciliteiten voor andersvaliden (bijvoorbeeld aanvragen van
luisterboeken). De collectie wordt afgestemd op de vraag van de gebruiker. Er zijn ook vele knusse
ontmoetingshoekjes voor alle leeftijden aanwezig
Ondanks het feit dat de bibliotheek al een ruim publiek bereikt, wil zij dat bereik in de toekomst nog
verbreden door meer digitale diensten aan te bieden en door gerichte promotie te voeren. Daartoe worden
nieuwe diensten ontwikkeld die beantwoorden aan de diverse behoeften van de verschillende
bevolkingsgroepen.
De stedelijke academie voor muziek en woord (SAMW) profileert zich als een onderwijs-instelling die
kwalitatief hoogstaand artistiek onderwijs wil aanbieden.
Vanuit een professionele gedrevenheid wordt er les gegeven aan leerlingen die een grote belangstelling aan
de dag leggen voor kunst en cultuur en die zich daarvoor met enthousiasme willen inzetten. Van daaruit
wordt gewerkt aan creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsontplooiing. De SAMW bestrijkt 2
kunstvormen: muziek en woord.
De academie wil niet alleen kindvriendelijk onderwijs verschaffen, gesteund op technische vaardigheden en
vakmanschap, maar wil tegelijk jongeren opvoeden tot cultuurminnende, sociaalvoelende mensen en
creatieve individuen met een kritische instelling. Volwassenen worden eveneens begeleid bij hun streven
naar culturele verrijking.
Sport:
In een dynamische stad als Blankenberge vormt het sportbeleid een essentiële schakel.
Bewegen levert een positieve bijdrage aan gezondheid en kwaliteit van het leven.
Door een zo breed mogelijke groep van de Blankenbergse bevolking in staat te stellen aan sportbeoefening
te doen, zorgen we voor een fittere bevolking
Sporten versterkt bovendien het sociaal weefsel, zorgt voor een verbreding van de vriendenkring, brengt
mensen samen,… Het is dus een absolute noodzaak om voortdurend het belang van bewegen onder de
aandacht te brengen.
Met de aanwezigheid van hoogwaardige sportinfrastructuur en zeer veel sportverenigingen, kan de stad voor
elk wat wils bieden op sportief vlak. Troeven zijn: de grote verscheidenheid aan mogelijkheden binnen het
vernieuwde Bloso Wellness- en sportcomplex, d’Hoogploate, de bowling, de diverse petanquevelden, het
sauna- en wellnesscomplex, de vele fietsmogelijkheden, het medegebruik van schoolinfrastructuur, de
wandelroutes,…
Ook naar de toekomst toe willen we blijven investeren in de sportinfrastructuur. Hierbij kan gedacht worden
aan de realisatie van de nieuwe Sportdoze en de bouw van een nieuw zwembad, waarbij beide
onthaalfuncties optimaal op elkaar zullen afgestemd worden.
De mogelijkheid om een mountainbikeroute te realiseren dient onderzocht te worden De werking van de
Beachclub optimaliseren en ondersteunen creëert kansen om Blankenberge als watersport- en surfboardstad
te promoten. Georganiseerde nightsurfactiviteiten, kitesurfen en kleinzeilerij met insteek van op het strand
behoren tot de mogelijkheden. Ontbrekende sportdisciplines vormen een uitdaging.
Nu de KSCB besloten heeft het J. Soeteplein te verlaten, zullen alle ontwikkelingsmogelijkheden in ruime
zin voor het voormalig voetbalplein worden onderzocht.
Specifieke doelgroepen vormen in ieder geval jongeren, kansarmen en senioren. Levenslang fit blijven door
een gezonde, actieve levensstijl te stimuleren, persoonlijk te ontwikkelen en te behouden, is dan ook een
streefdoel. Het opzetten van sportieve preventiecampagnes zal hierbij helpen Zeker wetende dat de
jongeren meer en meer oog hebben voor virtuele sportmogelijkheden en de senioren moeilijker over de
streep kunnen worden getrokken.
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De uitdaging is een goede mix van professionele port, jongerenwerking en individuele sportbeoefening te
vinden. Ook de aandacht voor andersvaliden vormt een blijvend werkingsveld.
Samenwerkingsmogelijkheden met jeugd-, cultuur- en seniorendienst moeten onderzocht worden om samen
laagdrempelige bewegingsstimuleringsactiviteiten te organiseren. Sport--en speelpleinwerking uitbreiden,
oplossing zoeken voor de herlokalisering van het skatepark, een vrije tijdsmarkt organiseren, inspelen op
valpreventie voor senioren door bv Tai Chi, dansaktiviteiten…aan te bieden.
Op termijn voorzien we tevens een democratisch en ecologisch 9-holes golfterrein ter hoogte van hoeve De
Sol. Dit zal in samenspraak met de provincie verder uitgewerkt worden. In functie van de veiligheid van de
zwakke weggebruikers pleiten we tevens voor een wandelbrug vanaf de golf naar de duinen toe. We hopen
tegen het einde van de legislatuur over te kunnen gaan tot een eerste steenlegging.
De sportraad blijft hét instrument bij uitstek om vanuit het stadsbestuur een dialoog tot stand te brengen
met alle Blankenbergse clubs rond noden en opportuniteiten binnen het georganiseerde sportleven. Clubs
die aangesloten zijn bij de stedelijke sportraad, krijgen een subsidie voor hun werking op basis van een
subsidiereglement, indien ze aan het erkenningsreglement voldoen. De subsidiereglementen van de jeugd-,
sport- en cultuurraad dienen beter op elkaar afgestemd te worden.
Omdat de verenigen het kloppend hart zijn van het Blankenbergs maatschappelijk leven, zullen de subsidies
voor de verenigingen die aangesloten zijn bij de jeugd-, sport- en cultuurraad vanaf 2013 met 15%
verhogen. Daarna is er een jaarlijkse stijging van 2% voorzien.
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7. HET ECONOMISCH BELEID
Het economisch beleid voor een kuststad als Blankenberge is zeer belangrijk.
Naast de traditionele primaire sector, is er tevens een belangrijk handelsapparaat, alsmede een niet
onbelangrijke aantal bedrijfsvestigingen. Ook de toeristische industrie dient verder gekoesterd te worden.
Finaal neemt de quartaire sector een steeds belangrijke marktaandeel in.
Het aantal landbouwers is, o.a. door de nood aan areaalvergroting en het gebrek aan opvolging, beperkt.
Niet alleen de landbouw, maar ook de visserij waren in het verleden belangrijke bronnen van inkomsten
voor de inwoners. Zo kende Blankenberge ooit de grootste vissersvloot van de kust. Over verschillende
decennia heen brokkelde de professionele vissersvloot steeds verder af.
Wel zijn er nog heel wat amateurvissers, die met kleine bootjes het ruime sop kiezen. Naast het behoud van
dit Blankenbergs erfgoed, zal gekeken worden om de link met het toerisme te versterken (garnaalvissen op
zee met toeristen, bezoek aan de windmolenparken, …).
Op het vlak van landbouw kan het landbouwleerpad een nieuw elan krijgen en moeten de namen van de
landbouwsites vernieuwd worden. Er zal bij de boeren een rondvraag gebeuren wat hun prioriteiten voor de
komende jaren zijn. Deze kunnen dan verder afgetoetst worden met de beleidsprioriteiten en voorgelegd
worden aan de Landbouwraad.
Ook landbouwdiversificatie (via B&B formules, kamperen bij de boer, …) moet aandacht krijgen. Finaal is
het aangewezen terug over een volwaardige manege te kunnen beschikken.
De stad onderzoekt verder in hoeverre de landbouw door het produceren van streekgebonden producten kan
ingeschakeld worden in het gastronomisch gebeuren.
In deze moeilijke socio-economische tijden, is het belangrijk dat het handelsapparaat voldoende zuurstof
krijgt. Er zullen de volgende jaren extra maatregelen genomen worden om de economische dynamiek van
het handelscentrum terug aan te zwengelen.
Hierbij dient zeker ook ingespeeld worden op het toeristisch potentieel van onze badstad en op de grote
aanwezigheid op jaarbasis van 2de verblijvers, die een steeds belangrijker doelgroep worden.
Voor het centrum zal een strategisch-commercieel plan worden uitgewerkt, dat nieuwe
ontwikkelingsvoorstellen moet suggereren om het centrum een slagkracht te geven. Dit zal uitgewerkt
worden in samenspraak met de ondernemers. Het centrum moet duidelijker “zichtbaar” zijn: dit kan door
het aanbrengen van specifieke straatarmaturen, verlichting, bestrating,…

Tevens zal erover gewaakt worden dat de handelsmogelijkheden in de eerste plaats geconcentreerd worden
in het centrum. Er zal een reconversiepremie uitgewerkt worden om leegstaande handelszaken die gelegen
zijn buiten het centrum om te vormen tot woonentiteiten. We pleiten voor een kleiner, maar kwalitatief
hoogstaander centrum. Het middenstandsconvenant zal in 2013 grondig herwerkt worden (overgangsjaar),
om dan de nieuwe bepalingen in 2014 te kunnen invoeren.
De inname van het openbaar domein wordt herbekeken. Garagewinkels worden geweerd en opzichtige en
wansmakelijke reclame wordt aan banden gelegd.. Extra aandacht dient ook te gaan naar het verder
versterken van de mogelijkheden van het cruisetoerisme. De opvanginfrastructuur zal verder verbeterd
worden, alsmede worden er specifieke pakketten uitgewerkt.
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Ondernemers zullen ook telkens uitgenodigd worden om hun standpunt kenbaar te maken ten aanzien van
openbare werken. Op die manier kan in samenspraak met en binnen de mogelijkheden van de overheden, de
omgevingshinder beperkt worden.
De bestaande KMO-zone ter hoogte van de Schaapstraat is quasi volzet. Het laatste bedrijfsverzamelgebouw
wordt momenteel gebouwd. Ondertussen wordt volop gewerkt aan een nieuwe bedrijvenzone ter hoogte van
de St. Jansader (met aandacht voor de realisatie van een nieuwe multifunctionele loods, waar ook de
verschillende wagens voor de stoeten een plaats kunnen krijgen).
Op termijn voorzien we nog een bijkomende KMO-zone, aansluitend op de bestaande. Ook de duurzaamheid
van de ambachtelijke zone wordt verder ondersteund.
Door het verkrijgen van een langdurige concessie, kregen de bedrijven in de maritieme ambachtelijke zone
de mogelijkheid te investeren in hun toekomst. Dit is duidelijk merkbaar door de vele aanpassingen /
uitbreidingen die reeds werden gerealiseerd en nog op stapel staan. Ook de volgende jaren zal de
attractiviteit van deze zone verder versterkt worden.
Daarnaast dient er tevens meer aandacht te gaan naar wat men in het nieuwe Resoc- Streekpact de
“belevingseconomie” noemt. Waar mogelijk moet er gezocht worden naar meerwaarden, niches,
innovatieve producten die door de handelaars kunnen geleverd worden (bestaande voorbeelde: een
restaurant met een ruime speelzone voor de kinderen, een restaurant waar de schaaldieren naast de klanten
zwemmen, een tearoom met extra grote wafels aan een democratische prijs, een top cocktailbar, ….

Het voorzien van goede bedrijfsruimte, het behoud van het gunstige belastingklimaat en het beschikbaar
stellen van gedegen knowhow inzake bouw- en milieuvergunningen is belangrijk om het bedrijfsvriendelijk
karakter te versterken.
Bovendien is het blijvend een uitdaging om Blankenbergenaars aan de slag te krijgen in eigen regio. Hierbij
dient zeker onderzocht te worden in welke mate nog beter ingespeeld kan worden op de bedrijvigheid op de
grens met Zeebrugge. Globaal biedt de aanwezigheid van een wereldhaven “naast onze deur” een enorme
opportuniteit waar nog nadrukkelijker op ingespeeld moet worden.
De vele markten (wekelijkse markten, avondmarkten, themamarkten, rommelmarkten,…) en de diversiteit
van het middenstandsaanbod versterken elkaar, zodat een breed pallet van producten aan de klant kan
aangebonden worden. Er zal onderzocht worden indien de openbare markten onder strikte voorwaarden in
concessie kunnen worden gegeven.
Tevens zal gekeken worden indien er een kleinschalige markt voor ambachtelijke streekproducten kan
opgestart worden. Een goede afstemming tussen de verschillende partners (individuele handelaars,
gebuurtekringen, middenstandsraad, stadsbestuur,…) is essentieel om de nodige synergie te
bewerkstelligen. Een gerichte informatiedoorstroming naar middenstanders, investeerders en makelaars
over opportuniteiten van onze stad moet het winkelaanbod kwalitatief verhogen en panden optimaal
invullen.
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Ook op het vlak van city-marketing kunnen de handelaars een belangrijke rol vervullen. In tijden van
economische crisis is het absoluut ook belangrijk voldoende impulsen te geven aan de verschillende spelers
binnen de sociale economie.
Ons beleid moet verder bijdragen tot de maximale inschakeling in het arbeidsproces van iedereen door het
aanbieden van een geïntegreerde dienstverlening en door de verdere ontwikkeling van lokale
dienstenwerkgelegenheid. Het Strijkatelier, ‘t Schoonschip en de Sociale Economie Blankenberge (SEB) met
klusjesdienst Kadee, de open computerruimte en groenploeg de Busters moeten verder op elkaar afgestemd
worden. .
Toerisme is reeds zeer lang synoniem voor een gezinsvriendelijke vakantie. Cruciaal bij het toeristisch
beleid is dat er een terugverdieneffect wordt gerealiseerd voor eigen inwoners en middenstand. Door het
toeristisch aanbod het jaar door open te houden (winkels, allweather-infrastructuur, horeca, kerstparade,
valentijnsweekend, halloween,…) worden ook buiten het seizoen mogelijkheden geboden.
Nieuwe weloverwogen initiatieven dienen ontwikkeld te worden. Hierbij kan gedacht worden aan een
uitbreiding van het Sea-Life Centre, het realiseren van een evenementenzone, de realisatie van een eco-golf
verder voorbereiden, toeristische tochten in zee naar de windmolenparken, het toeristisch optimaliseren
van de visserij,… Ook zullen we op het vlak van toeristische promotie de moderne communicatiemiddelen
verder benutten.

Met de komst van het kusttheater Colisée werd een nieuwe parel aan de kroon van onze stad gerealiseerd,
waar een breed pallet aan manifestaties wordt aangeboden. Daarnaast moet het bruisende imago van onze
stad ook doorvertaald worden in de media. De ontvangstinfrastructuur van de VVV zal in een nieuw kleedje
gestopt worden en zullen de mogelijkheden van het World Wide Web verder onderzocht worden. De dienst
toerisme staat in de eerste plaats in voor het onthaal van en informatieverstrekking aan zowel
verblijfstoeristen, tweedeverblijvers, dagjesmensen en inwoners (onthaalbalie, briefwisseling, telefoon,
fax, e-mail, website). De verschillende stoeten zullen meer op elkaar afgestemd worden, en zullen tevens
beter aan de man gebracht worden.
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8. HET BELEID VOOR HET OPENBAAR DOMEIN / INFRASTRUCTUREN
Het uitbouwen van een hoogwaardig wegenisnetwerk in een belangrijke taakstelling voor de stad
Blankenberge. Naast provinciale en Vlaamse wegenis, bestaat de hoofdmoot van het stedelijk
wegenisnetwerk uit lokale wegen.
Reeds vele jaren wordt er door het stadsbestuur sterk geïnvesteerd in dit netwerk, teneinde een optimale
service aan de bevolking en de toeristen te kunnen bieden. Specifiek kan hierbij onder andere verwezen
worden naar de aanpassingen in de Frontwijk, de Platanenhoek, de J. De Troozlaan, …
Ook de volgende jaren wil het stadsbestuur de wegenis vernieuwen en aanpassen aan de nieuwe noden en
normen.
Hierbij voorzien we , in overleg en met pre-financiering van de wegenis- infrastructuur-divisie InterVia van
de TMVW een doorgedreven stratenrenovatieplan . Daarbij wordt telkens rekening gehouden met nuts-en
rioleringsinfrastructuur.
Verder is ook een aangepaste infrastructuur voor de zwakke weggebruikers een hoofdlijn van het beleid. Het
voetpadenplan wordt verder ingevuld en waar mogelijk zullen er specifieke fietsdoorsteken worden
gerealiseerd (D’Hoogploatepark, De Smet de Naeyerlaan/Weststraat, achterzijde Bommelzwin,…).
Naast het opwaarderen van de centrumstraten en de wegenis en voetpaden in de woonwijken, besteden we
de nodige aandacht aan diverse landbouwwegen.
De Viswijk (waar er momenteel een integraal revitaliseringsplan lopende is), Duindistellaan en omgeving,
Prinsenlaan en aanpalende straten, Hugo Verriestlaan en Macquinstraat , Pasteistraat en Dulleweg,
Blankenbergse Dijk, maar ook d’Hoogploatepark, Leopold III-plein, dorpsplein Uitkerke en uiteraard de
Grote Markt en de omgeving Vanderstichelenstraat , zullen onze grootste aandacht krijgen. De
ontsluitingsweg tussen de rotonde en de Riethoek is eveneens een prioriteit. Daarnaast wordt via ons
stratenrenovatieplan ingespeeld op de mogelijkheid om diverse straten van nieuwe toplagen en/of
voetpaden te voorzien.
Onze openbare verlichting krijgt na een Quick Scan de nodige modernisering. Gefaseerd worden nieuwe
armaturen voorzien met aandacht voor energie- zuinige lampen.
Voor het onderhoud van de groenzones zal, gezien de hogere wetgeving terzake, een pesticidenvrij
onderhoudsplan uitgevoerd worden. Tevens zullen proefvelden van weidebloemen worden aangeplant.
Alternatieve wiedingsmethodes zullen bekeken worden.
Net als in het verleden zullen opnieuw budgetten voorzien worden om de voortdurende renovatie en
systematische vergroening van de Blankenbergse straten verder te zetten. Bovendien zal onderzocht worden
of hier en daar in de stad groene open ruimtes kunnen gecreëerd worden (“ontpitting”).
Verkeerstechnische verbeteringen, fraaie groenvoorziening en een moderne look moeten hierbij centraal
staan.
Specifieke aandacht moet gaan naar het verder vergroenen en bebloemen van de binnenstad.
Niettegenstaande het niet evident is om in het druk bebouwde centrum groene elementen in te brengen,
moet hier wel op ingezet worden. Ook al kan het soms slechts gaan over kleinschalige elementen, het zal in
ieder geval een extra troef voor het centrum betekenen. Verder zijn ook rustelementen belangrijk: op
verschillende plaatsen zal er onderzocht worden indien er extra banken geplaatst kunnen worden.
De stedelijke begraafplaats onderging in de vorige legislatuur reeds een gedaanteverwisseling
(onthaalpaviljoenen, aangepaste paden, nieuwe urnevelden, …). De volgende jaren zal de begraafplaats
verder uitgebouwd worden tot een echte parkbegraafplaats.
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Gezien het stijgende belang van burgerlijke uitvaartplechtigheden, is het aangewezen dat het funerarium
alle rouwbetuigenden op een serene en kwalitatieve manier kan blijven ontvangen. Een uitbreiding moet tot
de mogelijkheden behoren.
De activiteiten van BODI (Beheer Openbaar Domein en Infrastructuur) hebben zowel op directe als indirecte
wijze een effect op de uitstraling van de ganse badstad en het gevoel van welzijn van de gebruikers.
Reinheid en veiligheid blijven dan ook essentiële uitgangspunten. Ook de volgende jaren zullen beide
domeinen extra aandacht kennen.
Een nette stad is een aangename stad. Als badstad is ons imago erg belangrijk. In de komende zes jaar
willen we meedingen naar de titel van de netste stad van Vlaanderen. Dit kan echter niet door inzet van de
diensten alleen. Net zoals in een huishouden moet iedereen zijn steentje bijdragen. De straten en pleinen
dienen doordacht en regelmatig gereinigd en geveegd te worden. Er is nood aan voldoende onderhouden
openbare toiletten en er werden nieuwe vuilnisrecipiënten aangekocht, die stelselmatig de oudere in de
hele stad zullen vervangen. Verder zal ook maximaal getracht worden om (glas)recipiënten ondergronds te
voorzien.
Om de problematiek van de agressieve meeuwen (“de ratten van de lucht”) verder aan te pakken, voorzien
we één of meerdere automatische afvalrecipiënten. Daarnaast blijft sensibiliseren een must. Ook hier is de
piste van de GAS (gemeentelijke administratieve sanctie) te onderzoeken.
Deze afvalrecipiënten kunnen bovendien een oplossing bieden voor de residenten die vakantielogies verlaten
op het ogenblik dat er geen omhaling van huisvuil is voorzien Daarnaast blijft sensibilisering een te
bewandelen piste. We blijven werken aan een properder Blankenberge. Met de middenstand wordt
samengewerkt om betaalbare en rechtvaardige oplossing voor piekmomenten te vinden. Het beleid rond
hondenpoep, sluikstorten, … zal verder aangescherpt worden. Bij de uitbreiding van het containerpark zal
nagegaan worden indien er een composteiland kan gerealiseerd worden.
Blankenberge is een compacte stad die omzoomd wordt door open ruimte. Een degelijk beheer van de open
ruimte (in samenspraak met de landbouwers en de natuursector) en het optimaliseren van het recreatief
medegebruik zijn belangrijke uitgangspunten, waarbij BODI dienst een actieve ondersteunende rol vervult.
Er zal steeds waar mogelijk gekozen worden voor streekeigen groenvoorzieningen, die het best passen bij de
specifieke sites. De jaarlijkse bebloemingsacties (onder andere “Blankenbergse Blommen”) en het
aanplanten van nieuwe bomen worden verder gezet en meer gestimuleerd.
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9. HET JEUGDBELEID
De jongeren vormen een belangrijke doelgroep voor het beleid. Het is een heterogene groep, gaande van
peuters tot jongvolwassenen en ouders. Als stadsbestuur dienen we dan ook de nodige inspanningen te
leveren om voor de diverse deelgroepen adequate ontwikkelingsmogelijkheden aan te reiken.
De jeugddienst vormt reeds vele jaren een centraal aanspreekpunt voor het jeugdbeleid. De dynamische
krachten binnen de dienst proberen optimaal in te spelen op de wensen van de verschillende klanten
(individueel of georganiseerd). De voornaamste krachtlijnen worden neergeschreven in het
jeugdbeleidsplan. Via een brede participatie wordt een draagvlak bewerkstelligd voor een jongerenbeleid
dat nauw aansluit bij de desiderata van de jeugd.
De jeugddienst staat ook steeds open voor alle vragen van jongeren. Er is ook heel wat documentatie
voorhanden over allerlei jeugdgerelateerde projecten. Ook de ondersteuning van de jeugdraad is een
voorname opdracht van de jeugddienst.
Verder beschikken we over een goed gestructureerde buitenschoolse kinderopvang in ’t Loavertje en werd
de nieuwe kinderkribbe (voor jongeren van 0 tot 3 jaar) in gebruik genomen. Er zal een dynamische werking
nagestreefd worden, waarbij er voor de leeftijdscategorie 2-3jarigen een voorstel op maat wordt uitgewerkt
in samenwerking met speelberghe. De kinderen worden ingedeeld in verschillende leefgroepjes op basis van
leeftijd en vaardigheid. De kostprijs is afhankelijk van het gezinsinkomen
Naast de initiatieven die uitgaan van het stadsbestuur, zijn er natuurlijk ook complementaire initiatieven
die door de private sector worden aangeboden.
De jeugdraad suggereerde een kindergemeenteraad op te starten. We steunen dit initiatief.
Ook speelpleinen zijn in onze stad alom tegenwoordig. Daarnaast werd er tevens werk gemaakt van een
speelduin aan de oostzijde van de stad en een speelbos ter hoogte van het Zeebos.

Wanneer er nieuwe woongebieden worden geconcipieerd, wordt er steeds aandacht besteed aan de
realisatie van een specifiek wijkgebonden nieuw speelplein. Recentelijk was dit nog het geval ter hoogte
van het Tiendehof. Dit zal ook naar de toekomst het geval zijn voor de wijk Bommelzwin, de Langhe
Thuyn,…
Tevens zullen de bestaande speelpleinen gescreend worden. Gezien de demografische
verschuivingen in de woonwijken, moet ook de speelpleininfrastructuur hierop afgestemd worden. In functie
hiervan worden aanpassingswerken uitgevoerd.

Beleidsvisie Stad Blankenberge 2013-2018

25

Een goede afstemming tussen jeugdgerelateerde diensten (jeugd, cultuur, sport,…) is dan ook aangewezen.
In dit kader kan gedacht worden aan het inrichten van jeugdateliers, jeugdsportdagen,…
Voor de komende legislatuur staat de realisatie van een jeugdhuis hoog op het prioriteitenlijstje. Er zullen
verschillende locaties onderzocht worden, teneinde de meest optimale plaats te kiezen. Voor de invulling
van het jeugdhuis werd een eerste insteeknota aangeleverd door de jeugdraad. Verder zal er tevens
gekeken worden indien bepaalde functies/diensten geïntegreerd kunnen worden in deze site.
Er dient een inventaris gemaakt te worden van welke diensten er in aanmerking kunnen komen om
gecentraliseerd te worden. Dit werkt een beter overleg in de hand..
Ten aanzien van beide onderwijsnetten worden er inspanningen geleverd om de meerwaarde voor de
gemeenschap te vergroten.
Via het Jeugdbeleidsplan en de specifieke jongerensubsidies die in het leven geroepen zijn, wordt aan de
jeugdorganisaties belangrijke geldelijke steun verleend. De werking zal geëvalueerd worden.
De jeugdverenigingen verschaffen een niet te onderschatten ondersteuning in het wordingsproces van de
jongeren. Ze zullen dan ook verder in hun werking door de stad ondersteund worden. Vakantiezorg biedt
voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar tijdens alle school-vakanties speelpleinwerking aan van maandag tot
en met zaterdag. De organisatie beoogt een begeleidingsprofiel met aandacht voor het kind als individu en
als gemeenschapswezen. De dienst streeft een sociale, klantgerichte, kwaliteitsvolle en kindvriendelijke
invulling van zijn aanbod na en legt hierbij de klemtoon op een professionele ingesteldheid en (wederzijds)
respect. Er zal geanalyseerd worden hoe de kinderopvang in nog betere omstandigheden kan verlopen. De
participatie van jongeren en kinderen in maatschappelijke kwetsbare situaties is een belangrijke blijvende
uitdaging.
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10. HET SENIORENBELEID EN HET ANDERSVALIDENBELEID
Blankenberge heeft te maken met een dubbele vergrijzing. Niet alleen stijgt de gemiddelde leeftijd van de
eigen bevolking, ook heel wat 2de verblijvers zijn medioren, senioren die naar de kust verhuizen. Deze
doelgroep vormt een gewichtige uitdaging voor het beleid.
Ouder worden betekent volgens de seniorenraad niet alleen achteruitgaan, verliezen van vaardigheden en
competenties. Volgens de Aanbevelingsnota van de Stedelijke Seniorenraad betekent dit ook nieuwe
mogelijkheden ontdekken, een eigen invulling geven, actief zijn eigen leven leiden. Het is evident dat actief
ouder worden anders ingevuld wordt naargelang leeftijd, mogelijkheden of gezondheid van elke oudere
afzonderlijk. De seniorenadviesraad kan, net zoals andere raden voor de respectievelijke beleidsdomeinen,
een rol vervullen bij het concreet invullen van het seniorenbeleid.
Een belangrijk deel van de ouderen beschikt nog over een grote levenskracht en kennis/kunde. Het
adequaat opvangen van deze personen in onze stad en hun knowhow valoriseren naar de gemeenschap toe
vormt dan ook een uitdaging.
De seniorenraad vormt een belangrijk element binnen het seniorenbeleid. Het is een contact- en werkgroep
voor alle senioren, die wonen te Blankenberge die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en op een of
andere manier actief willen meewerken aan het waarmaken van een seniorenbeleid. Binnen het
stadsbestuur werd een specifieke medewerker aangeworven om zich te ontfermen over het seniorenbeleid.
Het is de bedoeling naar de toekomst toe het seniorenbeleid verder te ondersteunen en nieuwe accenten te
leggen;
Blankenberge is een warm nest waar iedereen gelijke kansen moet krijgen. Dit geldt zeker voor de
andersvaliden. Andersvaliden moeten op een goede manier ingeschakeld worden binnen de lokale
gemeenschap. Ze dienen voldoende ontwikkelingskansen te krijgen. Deze inschakeling kan op verschillende
vlakken plaatsvinden (cultureel, sportief,economisch,…). In het verleden werden er reeds heel wat
inspanningen geleverd om zo goed mogelijk in te spelen op de specifieke noden van deze mensen :
laagdrempelige oversteekplaatsen, aanleggen van oversteektegels voor blinden, toegankelijke liften met
spraakherkenning in het stadhuis, ringapparatuur voor slechthorenden in de feestzaal van het stadhuis en in
het Casino,…).
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11. HET NATUURBELEID
De stad Blankenberge beschikt over een prachtig pallet aan diverse natuurrijke gebieden.

Met de Uitkerkse Polder beschikt onze stad (samen met Zuienkerke en De Haan) over een mooi natuurgebied
dat via geleide wandelingen te bezoeken is. In de vierhoek Blankenberge – Zuienkerke – Nieuwmunster –
Wenduine vinden we een laaggelegen polderlandschap met ziltig karakter. Hier komen vele
weidevogelsoorten voor. Er is het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder met o.a. een permanente
tentoonstelling. Ook de vele kijkhutten vormen een meerwaarde voor de beleving van het landschap. Er zal
de verdere jaren gekeken worden hoe nieuwe accenten gelegd kunnen worden, waarbij steeds geleid
recreatief medegebruik van het landschap mogelijk moet blijven.
Het provinciedomein Zeebos ligt tussen Blankenberge en Zeebrugge net achter de kustlijn. De aanleg van dit
bos was een gemeenschappelijk initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Blankenberge. Het
provinciedomein Zeebos is een jong bos met open ruimte dat erg bloemenrijk is en waar men diverse
vogelsoorten kan waarnemen. Met de komst van de eco-golf zal het zeebos uitgebreid worden in de richting
van de golf.
Tussen Blankenberge en Zeebrugge ligt, geprangd tussen strand en kustweg het bijzondere natuurgebied De
Fonteintjes (20 hectare). Het bestaat uit een smalle duinengordel die duinplassen, duinstruweel en vochtige
duinpannen aan elkaar rijgt en drie centrale laagtes : de Rietfontein, het Bosfonteintje en het
Orchisfonteintje, stuk voor stuk natuurlijke laagtes gevuld met grondwater dat opborrelt uit een
zoetwaterbel onder de duinen. De 5de eeuwse Graaf Jansdijk, opgetrokken uit klei, scheidt De Fonteintjes
over hun hele lengte van de drukke Koninklijke Baan tussen Blankenberge en Zeebrugge. Deze dijk belet het
opwellend grondwater om weg te stromen richting polder, waardoor de laagtes in het natuurgebied het jaar
rond nat blijven. Een uitzonderlijk verschijnsel dat kansen geeft aan een uitermate rijke fauna en flora.
Blikvangers zijn ongetwijfeld de orchideeën die van mei tot juni de duinpannen paars kleuren. Ook soorten
als addertong, koekoeksbloem en weegbree-fonteinkruid gedijen er prima.
Het is niet evident een duurzaam evenwicht te vinden tussen landbouw en natuur. Toch zijn we in het
verleden erin geslaagd partnerschappen uit te bouwen. Ook de volgende jaren zullen we zoeken naar
nieuwe evenwichten tussen beide beleidsdomeinen. Dit zal onder andere gebeuren met het opstellen van
het nieuwe gemeentelijke ruimtelijk structuurplan, waarin een termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling
van onze stad wordt uitgetekend. Ook vanuit de hogere overheid worden ruimtelijke uitvoeringsplannen
worden gemaakt, zowel voor landbouw als voor natuur.
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12. HET ONDERWIJSBELEID
Blankenberge heeft een degelijk uitgebouwd onderwijsnet. Er is echter geen stedelijk onderwijs (behalve de
stedelijke academie voor muziek en woord/SAMW).
Het merendeel van de bevraagden in de studie van de lokale Gezinsbond is tevreden over het beleid i.v.m.
school en opvang. De bereikbaarheid van de scholen is een sterke troef. Zevenennegentig procent van de
bevraagden geeft aan tevreden te zijn over het scholenaanbod.
Eenennegentig procent van de bevraagden is tevreden over de naschoolse opvang. PWA'ers die in de scholen
toezicht houden (eetzaal en speelplaats) moeten daartoe een opleiding “op maat” krijgen. Stad
Blankenberge kan dit stimuleren en helpen organiseren.
Zowel het gemeenschaps- als het vrije onderwijsnet kennen een goede bezetting. Op meerdere plaatsen in
de stad wordt basisonderwijs verstrekt, aangevuld met een breed spectrum (ASO-TSO-BSO) van secundair
onderwijs. Dit ruime en pluralistisch aanbod dient verder ondersteund en waar kan gestimuleerd te worden.
Onderwijs op maat van elk individueel kind moet dan ook het motto van ons lokaal onderwijsaanbod zijn.
Netoverschrijdende contacten moeten verder gestimuleerd worden (o.a. via het project van
uitwisselingsprogramma’s). De samenwerkingsverbanden tussen de scholen en het stadsbestuur zullen verder
geanalyseerd worden. Onderwijscheques, tegemoetkomingen in de vervoerskosten voor het openbaar
vervoer, samenwerking rond speeltoestellen,… zijn goede voorbeelden.

Centraliseren van contactpunten en middelen moet ertoe leiden geld efficiënter in te zetten. Ook de
coördinerende en ondersteunende rol betreffende flankerend beleid die de lokale overheid (cfr. Decreet)
kan spelen, moet waar mogelijk worden ingevuld. Steeds met respect voor de verantwoordelijkheden en de
autonomie van de respectievelijke onderwijsinstellingen en –netten.
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Ook de relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt zal verder aangezwengeld worden. Er kan gedacht
worden aan netoverschrijdende informatiedagen, jobbeurzen, inleefstages…
De SAMW is een prachtige parel aan de kroon van onze badstad, en zal dan ook de volgende jaren verder
ondersteund worden. Het muziek- en woordaanbod werd in het verleden reeds grondig uitgebreid, om te
voldoen aan nieuwe stromingen binnen de maatschappij.
Ook in de toekomst zullen we verder blijven inspelen op het fluctuerende culturele aanbod in en buiten de
stad.
Zowel het gemeenschaps- als het vrije onderwijsnet kennen een goede bezetting. In alle wijken wordt
basisonderwijs verstrekt, aangevuld met heel wat mogelijkheden op het vlak van secundair onderwijs. Dit
ruim en pluralistisch aanbod dient verder gestimuleerd te worden.
Zoveel mogelijk onderwijs op maat van elk individueel kind is dan ook het motto van ons lokaal
onderwijsaanbod. We zullen ook blijvend inzetten op gelijke onderwijskansen (GOK-decreet) en dit in
samenwerking met de onderwijsnetten en andere lokale actoren.
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13. HET GEZINSBELEID
Gezinsbeleid is een thema dat dwars door alle bevoegdheden heen loopt. Binnen verschillende themata
worden dan ook elementen opgenomen.
Vandaar ook de noodzaak om bevoegdheidsoverschrijdend te werken met alle andere stedelijke diensten.
Lokale gezinsondersteuning heeft aandacht voor ‘transitiemomenten’. Samenwonen, huwen, een geboorte,
verhuis, de grote schoolovergangen, volwassen worden, pensionering, overlijden,…. betekenen voor
gezinnen inhoudelijk veel meer dan louter een administratieve formaliteit. Het zijn de momenten bij uitstek
om inwoners niet enkel te informeren, maar ook persoonlijk te betrekken bij het lokale gezinsbeleid. Dit
verlaagt de drempel voor gezinnen om bij toekomstige vragen of problemen tijdig aan te kloppen.
De traditionele gezinssituatie komt is onze stad steeds minder voor. Meer en meer nieuw samengestelde
gezinnen en eenpersoonsgezinnen zorgen voor een ander demografisch patroon. Hierop moet adequaat
ingespeeld worden (huisvesting, welzijn,…). Ook een goed onthaalbeleid moet de aanwezige noden
opvangen. Hierbij kan gedacht worden aan de buitenschoolse kinderopvang. Dankzij deze nieuwe structuur
kan vóór en ná de school én tijdens de vakanties een kwaliteitsvolle kortdurende kinderopvang geboden
worden.
Op het vlak van ontwikkelingssamenwerking werd in het verleden steeds gekeken waar we vanuit de stad de
grootste meerwaarde zouden kunnen betekenen.
Onder andere door in te stappen in projecten van Blankenbergenaars in het buitenland konden direct de
juiste behoeftigen bereikt worden.
Ondertussen is onze stad ook erkend als fairtrade gemeente en moeten we verder deze engagementen
aangaan. De werkgroep zal tevens nagaan indien er een wereldwinkel kan opgestart worden.

Beleidsvisie Stad Blankenberge 2013-2018

31

14. HET ZORG- EN ONDERSTEUNINGSBELEID
Vanuit haar regierol gaat het OCMW Blankenberge de uitdaging aan om de beleidsprioriteiten 2013-2018 op
het vlak van zorg- en ondersteuning, zoals geformuleerd door het OCMW, de stad en Het Lindenhof,
maximaal op elkaar af te stemmen. Vanuit een nauwere samenwerking die onlosmakelijk hiermee is
verbonden en door de uitvoering van het zorg- en ondersteuningsbeleid deze samenwerking nog sterker zal
worden geïntensifieerd, beoogt het OCMW een transparant beleid mede als kritische succesfactor voor het
voeren van een eenduidige en daardoor beter herkenbare communicatie met alle inwoners en intermediairs.
De opname van de OCMW- voorzitter in het college van burgemeester en schepenen, wat vanaf de nieuwe
legislatuur wettelijk vastgelegd werd maar in Blankenberge ondertussen al vele jaren verankerd is, moet het
sociale partnerschap transparanter, eenvoudiger en efficiënter doen werken. Verder kan de burgemeester
alle vergaderingen van de OCMW-raad bijwonen (art.41 van het OCMW-decreet). De gemeente en het OCMW
blijven twee aparte rechtspersonen en als dusdanig is er geen juridisch eenheid van gezag en aansturing.
Echter, een betere afstemming is zeker aangewezen.
Na een zorgvuldige afweging tegen de achtergrond van een sociaalrechtvaardig en economisch verantwoord
zorg- en ondersteuningsbeleid werden volgende prioriteiten en actieplannen weerhouden.
Een eerste focus wordt daarbij gelegd op de ondersteunende diensten en de interne werking die in
belangrijke mate bijdragen tot de slagkracht van de organisatie en daardoor het zorg- en
ondersteuningsproces voor de dienstverlener én inwoner en de relatie ertussen faciliteren.
Het OCMW zal voorzien in de nodige infrastructuur om de algemene administratie in de toekomst te kunnen
blijven huisvesten. Gezien de huidige krapte wordt daarom op termijn gedacht aan de herinrichting van het
administratief centrum De Bezaan. Bij een eventuele uitbreiding op lange termijn zal worden nagegaan in
welke mate en op welke wijze het administratief centrum De Bezaan fysisch kan worden geïntegreerd
binnen het concept van een nieuw woonzorgdorp (zie verder).
Een tweede en uiteraard belangrijke focus, dit in het kader van onze missie en met het oog op het
realiseren van een toegankelijk, gediversifieerd, kwaliteitsvol en betaalbaar zorg- en ondersteuningsaanbod,
is deze waarbij we onze volledige aandacht richten op de directe dienstverlening rechtstreeks aan de
inwoners.
Gezien elke inwoner tot onze doelgroep behoort met daarbij prioritaire aandacht voor de meest sociaal
kwetsbaren, zal de Sociale Dienst een meer prominente rol, een uitgebreider takenpakket en daarom een
breder personeelsbestand toebedeeld krijgen.
Om het ondersteuningsaanbod uitgaande van de Sociale Dienst te vervolmaken zullen we de onthaal- en
informatiefunctie en ook de toegankelijk- en bereikbaarheid van de Sociale Dienst optimaliseren. Daartoe
behoren een klantvriendelijk onthaal, een eventuele fysische herschikking van de dienst of herlocalisatie,
een vermindering van de wachttijden, een correcte informatieverschaffing of doorverwijzing, een
laagdrempelige aanpak en aandacht zowel voor de aanbod- als vraagzijde.
Met het oog op een warmer menselijk contact zullen de maatschappelijk werkers via huisbezoeken in hun
onderzoek en begeleiding meer aandacht schenken aan de leefsituatie en -omgeving van de cliënten.
Door het nemen van meer maatregelen om de energiearmoede terug te dringen, het organiseren van
tijdelijke crisisopvang in een doorgangswoning, het verbeteren van de methodiek en het verruimen van de
expertise inzake budgetbeheer en in samenwerking met ’t Kapoentje en ’t Scharnier het ondersteunen van
ouders bij de opvoeding, de schoolloopbaan en de vrijetijdsbesteding van hun kinderen zal de Sociale Dienst
in ruime mate tegemoet komen aan de noden en de behoeften die in stijgende lijn voorkomen bij de diverse
doelgroepen die zij behartigt.
Ook de bestrijding van sociale fraude zal niet uit de weg worden gegaan. Het benutten van de
mogelijkheden van de KSZ, het opvoeren van het aantal huisbezoeken en een goede en duurzame
samenwerking tussen het OCMW, de preventiedienst, de bevolkingsdienst en de wijkdienst van de politie
kunnen daarbij fungeren als instrumenten dienstig voor de uitvoering van deze controlerende opdracht.
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Het Sociaal Huis met zijn info-, loket- en doorverwijsfunctie is mede door de gratis Infolijn 0800 32 450, het
Infoweb www.sociaalhuisblankenberge en door de behandeling in het Infoloket van de aanvragen sociale
premies bij vele inwoners van Blankenberge een huis van vertrouwen geworden. Gelet op het bewezen nut
uitgaande van deze dienstverlening zal het Sociaal Huis bijkomende initiatieven nemen om de toegang tot
de sociale grondrechten voor de inwoners verder te verbeteren en dit door te voorzien in laagdrempelige
infopunten met dienstverlening. Het systematisch gebruik van de vernieuwde Rechtenverkenner (in
opmaak), het voorzien in een oplaadpunt van Eandis (onder voorbehoud van goedkeuring door Eandis), het in
samenwerking met de aanvrager helpen vervullen van eenvoudige administratieve taken, het organiseren
van avondpermanentie, het mee organiseren van een woonloket in samenwerking met de dienst Woonwijzer
en De Huurdersbond zullen de drie functies in toenemende mate effectueren.
Arbeid is de beste dam tegen armoede en een hefboom voor maatschappelijke integratie. Jobkracht10 zal
het recht op arbeid en maatschappelijke integratie realiseren op maat van de doelgroep door middel van
een geïntensifieerd, innoverend en duurzaam activeringsbeleid. De tewerkstellingsdienst van het OCMW zal
daarbij streven om zoveel mogelijk leefloners in te schakelen in de actieve maatschappij, hetzij via een
tewerkstelling als artikel 60, binnen de sociale diensteneconomie of in het reguliere arbeidscircuit.
Belangrijk in dit opzicht is het verkennen van de mogelijkheden en de opportuniteiten om de toegang tot de
arbeidsmarkt te verhogen met aandacht voor drempels die dit kunnen verhinderen. In dit verband zal er
onderzocht worden of er binnen het concept van maatzorg mogelijkheden zijn voor (het creëren van)
bijkomende arbeidsplaatsen. Tevens zal de tewerkstellingsdienst van het OCMW deelnemen aan innovatieve
projecten (o.a. Blue Assist, vlinderpoetsploeg) om nieuwe vormen, formules en methodieken van sociale
tewerkstelling te exploreren. Heel belangrijk in dit verband zal het intensifiëren zijn van de contacten met
(potentiële) werkgevers waarbij vanuit het win-win principe zal gestreefd worden naar meer constructieve
samenwerkingsrelaties. Ook de mogelijkheden om beter aansluiting te vinden met de economische activiteit
in de haven van Zeebrugge zullen worden verkend. Mobiliteit is binnen deze context essentieel. Het
promoten van de havenbus bij potentiële gebruikers en het nagaan of de havenbus vanuit Blankenberge
optimaler kan worden benut krijgen daarom de volle aandacht.
Innoverende initiatieven zullen worden verkend en ondernomen om de motivatie, werkattitudes en sociale
vaardigheden van de doelgroep op de werkvloer te versterken.Daartoe zal Jobkracht10 praktijkgerichte
workshops in aangepaste settings (o.a. op een vissersboot, zeilschip) organiseren waarbij op niet-schoolse
maar op een ervaringsgerichte wijze attitudes en vaardigheden zullen worden overgebracht en aangeleerd.
Evenzeer behoort het organiseren van ontmoetingsmomenten tussen organisaties met een gezagsstructuur
en de beoogde doelgroep tot de mogelijkheid zo dat beiden door wederzijdse kennismaking en inleving meer
van elkaar kunnen leren ondermeer op het vlak van respect, eerbied.
Met het ouderenbeleid hebben Stad en OCMW Blankenberge zich tot doel gesteld om het stijgend aantal
Blankenbergse senioren en bejaarden, actief en niet actief, thuis of in een thuisvervangend milieu wonend,
optimaal te laten deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Om dit mogelijk te maken
tracht het OCMW de toegang te verzekeren tot een divers aanbod aan informatie, activiteiten, dienst- en
zorgverlening, aansluitend op de steeds evoluerende noden van de gebruiker, rekening houdend met zijn
sociale context.
Wat het zorg- en ondersteuningsaanbod ten aanzien van ouderen betreft, moet thuiszorg een prioriteit
blijven. We moeten de ouder wordende inwoners in staat stellen zo lang mogelijk in hun vertrouwde
omgeving te blijven. De huislijke sfeer komt het beste tegemoet aan de persoonlijke wensen van de
betrokkenen. De thuiszorg-coördinatiefunctie waargenomen door SEL zal daartoe worden geïntensifieerd.
Binnen de sector van de thuiszorg is het dienstencentrum “De Bollaard” te Blankenberge een belangrijk
trefpunt dat instaat voor een brede waaier aan zorg- en ondersteuningsinitiatieven: naast het strijkatelier,
de Minder Mobile Centrale, boodschappendienst, personenalarmsysteem, warme maaltijden en diverse
sociale hulp en advies, kunnen inwoners er ook terecht voor een resem aan activiteiten van algemeeninformatieve of algemeen-vormende aard, recreatieve activiteiten en vele cursussen.
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Zo ook op het vlak van vereenzaming van senioren treedt het OCMW en de Stad naar voren. Met een
aantrekkelijke activiteitenkalender en een overzicht van de verschillende Blankenbergse verenigingen
opgemaakt door de Stad worden senioren permanent aangemoedigd om actief te blijven in het
verenigingsleven of uit hun isolement te treden.
Gelet op het belang van de thuiszorg breiden we het aanbod van het lokaal dienstencentrum De Bollaard
verder uit tot een plaats waar ook (beginnend) zorgbehoevende senioren terecht kunnen. Het uitbouwen van
het wassalon, het bieden van hulp aan gebruikers bij het nemen van een douche, het uitbreiden van de
hygiënische zorg in samenwerking met partners, het versterken van het team met een sociaal
verpleegkundige die een vrijwilligerspoule uitbouwt en het organiseren van een wekelijkse
gezondheidsconsult, waargenomen door de sociaal verpleegkundige zullen bijdragen aan de realisatie van
deze prioriteit.
Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de opportuniteit om de dienst warme maaltijden aan huis te
verruimen. Door de vraag naar warme maaltijden in het weekend te onderzoeken zal worden nagegaan of
het aangewezen is om de dienstverlening uit te breiden. De mogelijkheden om in voorkomend geval aan
deze nood te voldoen zal worden geïnventariseerd. Bij uitbreiding van de dienstverlening zal de interne
werking (personeel en middelen) worden versterkt ten einde deze op kwalitatieve wijze te kunnen
organiseren.
Indien thuis verblijven geen optie meer is, moet er gewerkt worden aan een adequate thuisvervangende
opvang. Hierbij zal een inclusief beleid worden gevoerd waarbij OCMW en Stad zich engageren om met alle
relevante actoren samen te werken waarbij de private en publieke initiatieven maximaal op elkaar worden
afgestemd. Zo zal er vanuit de private sector concreet werk gemaakt worden van een “huis van de zee”,
waar op een kwalitatieve manier ouderenzorg gestalte zal krijgen.
Als antwoord op de groeiende (dubbele) vergrijzing zal het OCMW een zorgstrategisch masterplan
“ouderenopvang en ouderenzorg” opstarten met als horizon 2025-2030. Blankenberge dient als
kustgemeente te beschikken over een modern woonzorgdorp, gecombineerd met een doorgedreven
gecoördineerde thuiszorg op maat. De komende jaren moet in de eerste plaats het financieel plaatje
bekeken worden (PPS-cofinanciering, VIPA-middelen,…). Ook bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden
met diverse partners behoren tot de mogelijkheden. De huidige site van de Strandjutter zal op middellange
termijn worden afgebroken. Binnen de contouren van het nieuwe woonzorgdorp, moet er tevens een “huis
van de dementie” aanwezig zijn, met zowel residentiële als dagopvang. We voorzien kortverblijf met
diverse mogelijkheden voor flexibele en occasionele opvang. Tevens moet er voldoende aandacht gaan naar
beschut wonen voor andersvaliden en aangepaste woonvormen voor senioren en oudere senioren. Allerhande
zorggerelateerde diensten moeten in het woonzorgdorp aangeboden kunnen worden. Daarnaast willen we
een digitaal zorgplatform installeren, waarbij senioren die thuis blijven wonen via een “skype-programma”
directe toegang krijgen tot een sociale dispatching.
Kinderopvang genoot de voorbije bestuursperiode reeds ruime aandacht dit ondermeer door de bouw van
het nieuw kinderdagverblijf ’t Schelpje en de herlocalisatie van het initiatief buitenschoolse kinderopvang ’t
Loavertje in het voormalig kinderdagverblijf De Blokkendoos.

Gezien de grote nood aan kinderopvang en de lange wachtlijsten ten gevolge van het beperkt aantal
plaatsen bij kinderdagverblijven en onthaalmoeders, zet het OCMW Blankenberge andermaal sterk in op
deze zorgverlening.
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In dit verband zal het OCMW zich meer focussen op de organisatie van een kindvriendelijk dienstverlenend
aanbod met prioritaire aandacht voor ouders uit kansengroepen met jonge kinderen (0-3 jaar). Ook het
opvangaanbod zal worden verruimd.
Het indienen van een aanvraag tot uitbreiding van de capaciteit bij een volgende uitbreidingsronde, het
terugschroeven van de sluitingsperiode van 5 weken naar 4 weken, het begeleiden van de ouders bij het
zoeken naar alternatieven gedurende de sluitingsperiodes en het uitkijken naar een oplossing voor de
opvang van kinderen van 2,5 tot 3 jaar tijdens de zomervakantie (samenwerking IBO en Speelberge) zullen
de verruiming van het opvangaanbod gestalte geven.
We versterken en heroriënteren de werking van het kinderdagverblijf ‘t Schelpje en kiezen voor een nieuw
pedagogisch concept om ons aanbod op het vlak van kinderopvang efficiënt en kwaliteitsvol af te stemmen
op de opvangnoden en verwachtingen van de ouders en de pedagogische noden van het kind. Het verhogen
van het personeelsbestand met 1,5 FE, het integreren van de pedagogiek van ReggioEmilia in onze visie en
concrete werking en het vereenvoudigen van de administratie en procedures door de inschrijving van het
kind toegankelijk te maken via het e-loket van de OCMW website maken integraal deel uit van deze
betrachting.
Ook het project ’t Kindernestje wordt opgestart. Het concept als inloophuis, waar ouders terecht kunnen
voor concrete dienstverlening, werken we verder uit. Voor het welslagen van dit project zal uitgekeken
worden naar een fysieke locatie waar ’t Kindernestje zal gehuisvest worden. We gaan tevens na met welke
partners, die een dienstverlenend aanbod hebben voor ouders met jonge kinderen,er op welke wijze een
constructieve en complementaire samenwerking kan komen.
Stad Blankenberge moet volgens de lokale Gezinsbond een ondersteunende en stimulerende rol spelen om
de Huizen van het Kind een centrale en goed gekende plaats te geven in de dienstverlening naar gezinnen.
Deze Huizen denken ook aan ondersteuning van ouders met pubers. Idealiter zijn de Sociale Huizen en
Huizen van het Kind sterk met elkaar verbonden, zodat gezinnen, jong en oud, er steeds terecht kunnen
voor informatie en ondersteuning. Zowel professionele diensten en organisaties als vrijwilligerswerk spelen
hierin een belangrijke rol. Naast de formele dienstverlening, zal het creëren van ontmoetingskansen
cruciaal zijn om deze Huizen een positief imago te geven ten aanzien van individuen en gezinnen. Het
OCMW zal dan ook werk maken van de organisatie van het Huis van het Kind (onder voorbehoud van de
ontwikkeling op het vlak van de regelgeving). Tegen deze achtergrond volgen wede regelgeving terzake op
en gaan daarbij na welke positie, rol en opdrachten we als lokaal bestuur binnen het concept Huis van het
Kind kunnen opnemen. Ingeval het Huis van het Kind wordt geconcretiseerd, nemen we als lokaal bestuur de
regierol op. We gaan daarbij na op welke wijze we het project ’t Kindernestje kunnen insluiten in de
doelstellingen en de werking van het Huis van het Kind.
Het OCMW en de Stad benadrukken het wezenlijk belang van de participatie van burgers, de doelgroepen en
derden om continue signalen te kunnen opvangen en, indien maatschappelijk en economisch verantwoord,
het beleid beter af te stemmen op de evoluerende zorg- en ondersteuningsbehoeften.
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15. HET INFORMATIE- & COMMUNICATIEBELEID
In de komende legislatuur zal er bijkomende aandacht besteed worden aan een goede interne en externe
communicatie. Met de komst van de ICT-manager zullen een aantal ICT-paketten beter gestroomlijnd
worden en kunnen de personen die vroeger gedeeltelijk hun takenpakket aan ICT dienden te besteden, nu
meer ruimte vrij maken voor hun reguliere opdrachten. De optimalisering van de ICT-infrastructuur en het
koppelen van alle diensten binnen en buiten het stadhuis in een virtueel netwerk is een prioriteit en
fundament om in de toekomst nieuwe applicaties te kunnen implementeren.
De nieuwe huisstijl zal gefaseerd verder doorgevoerd worden binnen de verschillende stedelijke
diensten/adviesraden. De schepen die onder andere marketing in zijn bevoegdheidspakket heeft, zal deze
inspanningen (intern en extern) coördineren. Zo zullen er tevens affichestaanders ter beschikking gesteld
worden, waardoor wildplakken uit den boze is. De kloof tussen de perceptie over Blankenberge en de
effectieve eigenheid van de stad moet overbrugd worden. Los van eigen stedelijke initiatieven, zullen we
ook private acties die onze stad positief in beeld brengen inzake citymarketing ondersteunen. In het licht
van 750 jaar Blankenberge in 2020 zullen de nodige voorbereidingen reeds getroffen worden.
Er dient absoluut gestreefd te worden naar een communicatie die gestroomlijnd is met een vaste structuur
en een zelfde repetitieve vorm. Hiertoe zal er een draaiboek uitgewerkt worden. Er dient nog meer
ingespeeld te worden op de mogelijkheden die door de nieuwe media (facebook, twitter,…) aangeboden
worden (met respect voor de eigenheid van de gegevens). Blankenberge moet blijven investeren in
basisinformatie. Dat betekent een regelmatig huis-aan-huisblad en een website die actueel en interactief is.
Een bijkomend meldpunt voor problemen is te voorzien naast het bestaande “inspraak” contactpunt.
De reeds bestaande kanalen (stedelijk informatieblad, streekkrant, e.a.) zullen periodiek worden
geëvalueerd en bijgestuurd. Daarnaast dient de stedelijke website verder te worden uitgebouwd tot een
overkoepelend informatiemiddel dat kort op de bal speelt en snel wordt bijgewerkt. Ook
samenwerkingsverbanden met andere partners kunnen gestimuleerd worden.

Naast deze vormen van externe communicatie, wordt verder gewerkt aan de interne communicatie tussen
bestuur en ambtenaar. Via overlegvergaderingen met de diensthoofden en binnen het MAT, wordt de nodige
ruimte geboden voor reflectie en constructieve dialoog. Een transparant bestuur vereist een
ambtenarenapparaat dat duidelijk de prioriteiten kent van zijn bestuurders. De onthaaldienst zal verder
omgevormd worden tot een dienst communicatie. Om de dienstverlening aan het onthaal in het stadhuis
verder te verbeteren, zal er gebruik gemaakt worden van communicatieschermen. Ook voor de senioren, 2de
verblijvers, mensen met een handicap worden er bijkomende communicatie-initiatieven uitgewerkt.
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Concluderend kan gesteld worden dat “Blankenberge goed bezig is”, om de woorden van de
Gezinsbond te parafraseren.
Echter, ook de volgende jaren willen we werk blijven maken van een nog aangenamer,
warmer, mooier Blankenberge, waar iedereen zich thuis voelt.
De vele aspecten van “kwaliteit” moeten verder voldoende zuurstof krijgen (levenskwaliteit,
werkkwaliteit, erfgoedkwaliteit, vrijetijdskwaliteit, architecturale kwaliteit, kwaliteit van het
sociaal weefsel,…).
Indien we allemaal aan het zelfde zeel trekken, komt deze visie een stuk sneller dichterbij…
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