
Knokke-Heist, 
vast en zeker.

Deel 1:

Knokke-Heist,  
open ruimte



2018
GEMEENTEBELANGEN 
KNOKKE-HEIST is al meer dan   
30 jaar een succesformule
Geen klassieke politieke partij maar een groep inwoners van onze gemeen-
te die zich elke dag inzetten voor Knokke-Heist. We hebben een eigen 
onafhankelijke visie en werken op een geëngageerde en efficiënte manier.
Voor een Knokke-Heist waar iedereen zich thuis voelt. Voor een Knokke-Heist
waar we allemaal fier over zijn. De bewijzen zijn er. Volgens gegevens en 
onderzoek van de Vlaamse Regering zijn 96 % van onze inwoners tevreden 
over onze gemeente en zijn 89 % fier hier te wonen, 20 % meer dan het 
Vlaamse gemiddelde. (1)
Cijfers bewijzen niet alles, maar het is voor GEMEENTEBELANGEN een 
aansporing om verder te werken in dezelfde geest en visie.
GEMEENTEBELANGEN is vast en zeker uw keuze bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 14 oktober.
Op onze lijst staan 31 kandidaten, stuk voor stuk inwoners van Knokke-Heist 
die klaar staan om onze gemeente met een lange termijn visie verder te 
ontwikkelen. Zowel ervaren beleidsmensen als nieuwe talentvolle kandida-
ten die garant staan voor kwaliteit, betrokkenheid en continuïteit. En dat 
verdeeld over alle leeftijdsgroepen van onze gemeente. 
Liefst 16 van de 31 kandidaten zijn voor de eerste keer kandidaat! Ver-
nieuwing brengt immers nieuwe ideeën en inzichten, en daar profiteren we 
allemaal van.
We laten in drie brochures alle kandidaten aan het woord. Elke kandidaat 
heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen visie, en zal in foto’s een stukje van 
zichzelf tonen. Iedereen heeft de microbe van Knokke-Heist in zijn bloed. 
En de tevredenheidscijfers tonen aan dat alle inwoners ook Knokke-Heist 
ambassadeurs zijn.
In drie brochures, die u de volgende weken in uw brievenbus zult vinden, 
stellen we er telkens 10 voor. In willekeurige volgorde. Ze brengen u naar 
een plek in onze gemeente met een fijne herinnering of leuk verhaal. Of 
waar een sterke emotionele binding is. Of gewoon een plek die de kandi-
daat koestert en beleeft.
Zo (her) ontdekt u misschien ook een verrassende plek in onze gemeen-
te. En beseft u misschien nog meer waarom u zo graag in Knokke-Heist 
woont, werkt en leeft.
Dit boekje is het eerste in een rij van 4 boekjes.

(1) gemeente en stadsmonitor Vlaanderen 2018 – 
uitgave van de dienst Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap.

Indien u de eerste folder niet ontvangen hebt, stuur ons een mail naar   
Hallo@gemeentebelangen.be. Wij bezorgen een exemplaar. U kunt ook de folder en alle 
kandidaten bekijken op www.gemeentebelangenkh.be
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Katrien
Seurynck

• Kustlaan 30
• Immo Lock,   

zelfstandige makelaar   
alsook expert/schatter   
en EPC‘er

• Zot van viervoeters en in het 
bijzonder honden

Locky is mijn beste vriendin, en je zult ons 
bijna altijd samen zien. Samen uit, samen 
thuis. Samen in mijn immokantoor langs de 
Kustlaan. 
Geregeld breng ik een bezoekje aan het 
dierenasiel naast de oude verbrandings-
oven. Daar geef ik een beetje warmte en 
gezelligheid aan een dier dat wacht op een 
nieuw baasje. Je weet niet hoeveel plezier 
dat doet als het hondje naar je kwispelt, of 

de poes zich tegen jouw vleit. Je voelt dat 
het dier gelukkig is met het beetje aan-
dacht, de aai, het kopjekrabben, … 
Op de foto staat naast mijn Locky, ook de 
kleine Max. Zowel Locky als mezelf waren 
direct goeie vrienden met Maxje. Maar ik 
heb jammer genoeg niet de mogelijkheid 
om ieder dier op te vangen. Er zijn altijd 
dieren die graag geadopteerd worden. 
Binnenkort starten de werken om van dit 

dierenasiel een nog betere plaats te maken. 
Onze gemeente heeft een hart voor dieren.
Voor mij, en voor velen, is een huisdier een 
stuk gezelligheid, liefde. Denk maar aan het 
liedje ‘de goudvis’ van Senne Guns over 
een eenzame oude vrouw “En als ze iets wil 
zeggen, geraakt ze ‘t ook wel kwijt - Aan haar 
goudvis van eenzaamheid”.
Ook in woonzorgcentra en ziekenhuizen 
zou het mogelijk moeten zijn dat patiën-
ten op geregelde momenten hun huisdier 
kunnen knuffelen. 
Aan het UZ Jette is een proefproject gestart 
dat ik met veel interesse volg. Het is ook 
belangrijk dat er mogelijkheden zijn om de 
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dieren op te vangen indien nodig. 
In onze gemeente zijn er gelukkig veel mo-
gelijkheden van wandelen met de hond. De 
meeste hondenbezitters ruimen alles mooi 
op. Gelukkig maar. Een loopweide voor 
honden zou nog een plus zijn, maar ik weet 
hoe moeilijk dat te realiseren is.
Als lokale handelaar is de middenstand 
voor mij natuurlijk superbelangrijk. Ik 
probeer zoveel als mogelijk projecten 
mee te dragen zodat onze gemeente een 
uitstekende werk- en shopgemeente mag 
zijn en blijven. En daar draag ik met mijn 
ervaring graag een steentje bij, met uw 
hulp natuurlijk.

Bij mij voelt elk dier zich 
direct thuis

54



N° 22Het Zwin, eeuwenoud en 
wondermooi
Het Zwin is een mooie metafoor voor vroe-
ger, nu en later. Het blijft steeds veranderen 
en past zich aan nieuwe invloeden. Dat is 
toch wat we als mens ook nastreven?
Eén blik op het klank-, kleur- en lichtspel 
van deze natuurlijke habitat, en alles lijkt 
plots heel eventjes perfect. 
Het is een omgeving waar heel veel her-
inneringen gemaakt werden en worden. 
Eerste fietstocht, eerste schoolreis, eerste 
communiefeest, ravotten in het landschap 
en de bunkers, first date, wandelen met 

vrienden en familie, zalig genieten met de 
paarden, tot de eerste uitstap met mijn 
pasgeboren zoontjes. Het is mijn place-to-
go bij het joggen, maar ook op momenten 
dat er even moet nagedacht worden,   
bij verdriet en vooral ook bij geluk. 
Ik reis heel graag en ben steeds op zoek 
naar nieuwe unieke plaatsen in de wereld. 
Maar het Zwin is en blijft mijn favoriete 
plek, MIJN thuis.
Ik ben een product van onze gemeente. 
Een geboren, getogen en onwaarschijnlijk 

fiere Knokke-Heistenaar. Ik woon momenteel 
in Heist, groeide op in Duinbergen maar 
bracht heel veel tijd door bij mijn grootou-
ders in de omgeving van de Apollo XI-laan 
en Jan Devischstraat. Als kind vertoefde 
ik vaak in onze muziekacademie. Omdat 
stilzitten geen optie was werd er ook veel 
gesport: tennis (al was dat moeilijk zonder 
balfeeling), karate, paardrijden, windsurfen 
(of beter gezegd in het water liggen). 
Ik ben onlosmakelijk verbonden met  
Knokke-Heist en wil er alles aan doen   
opdat mijn kinderen dat ook zijn. Politiek 
werd mij met de paplepel ingegeven door 
mijn vader Hugo De Plecker. Gemeente- 
politiek heeft me steeds erg geïnteresseerd 
en gefascineerd. Het was dan ook een  
logische keuze voor mij om me te  
engageren voor onze unieke badplaats.

Kelly 
De Plecker 

• 22 augustus 1980
• Logboek 16
• Gehuwd met Dieter Waeghe
• Moeder van 3: Ruben (11), 

Thomas (9) en Vincent (6)
• Vastgoedmakelaar
• Lid van Markant, medeoprichter 

van Best Pittig Knokke-Heist, 
oud-lid JCI, actief in muziek, 
ondersteunende mama bij de 
hobby’s van de kinderen

• Ruime politieke interesses: alles 
in het teken van “365 dagen 
goed leven en vertoeven in 
Knokke-Heist”. Versterken van 
lokale handel, en het exclusief 
karakter van onze gemeente. 
Verwelkomend voor tweede 
verblijver en toerisme, respect 
en veiligheid voorop.

• Kernwoorden: authentiek, 
oprecht en ondernemend.
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Philippe
Vlietinck

• 28 juli 1956
• Middeldiep 16
• Gehuwd met Sabine Heyneman
• Papa van Céline en Maxime
• Pappie van Camille
• Sales director en bestuurder 

Delaware
• Schepen Openbare Werken en ICT
• Master in de Wiskundige 

Wetenschappen
• Past-Voorziter Lions Club   

Knokke-Zoute
• Bestuurslid Koninklijke Harmonie  

Sint-Cécilia Heist
• Past-Voorziter JCI Knokke-Heist
• Oud-Praeses Studentenclub  

Moeder Couderkercke
• Bestuurder T’ Heist Best
• Zoon van Omer Vlietinck,   

gewezen raadslid Heist aan Zee

Hier ben ik geboren,    
hier voel ik mij thuis
Sinds mijn kindertijd staat onze strandca-
bine op het strand van Duinbergen, tussen 
de Anemos Beachclub en de Blue Buddha 
Beach club, en kan ik van hieruit genieten 
van de rustgevende beleving die strand en 
zee ons bieden.
In de vakantieperiode ben ik er graag te 
vinden samen met de ganse familie. Je kan 
er languit chillen op een ligzetel, een goede 
babbel hebben met buren en vrienden, en 
een frisse duik nemen in het zeewater. Het 
kleurrijke schouwspel van de catamarans 

krijg je er gratis bovenop.
Mijn kleindochter Camille kreeg deze genen 
van mij mee. Ze danst en springt op de dei-
ning van de golven en maakt met schopjes 
en emmertjes haar eerste strandkasteel.
Iedereen zal zich de mooie zomer van 
2018 blijven herinneren door het uitzonderlijk 
zonnige en warme weer. Duizenden toeristen 
zoeken verkoeling in onze badstad. Badkar-
houders en horeca-uitbaters doen gouden 
zaken, de lokale economie draait op volle 
toeren.

Daarnaast zijn ook de gemeentelijke diensten 
dag en nacht in de weer om alles in goede 
banen te leiden. Vanuit mijn luie strandzetel 
bemerk ik de alertheid van de reddingsdienst 
en zie ik de patrouille van de politie pas-
seren aan de waterlijn. De opruimdiensten 
hebben in alle vroegte hun werk gedaan en 
alles pico bello in orde gebracht voor een 
nieuwe hemelse stranddag. Chapeau!
Er zijn echter een aantal bedreigingen die 
letterlijk en figuurlijk aan de horizon opdagen. 
De plannen van de Vlaamse regering om 
een proefeiland te bouwen voor onze kust 
zijn nefast voor alles wat strand en zee ons 
vandaag bieden.
Als gemeenteraadslid en recentelijk als 
schepen van Openbaren Werken en ICT, kon 
ik zelf de voorbije jaren meewerken aan de 
verdere uitbouw van onze mooie gemeente 

met zijn unieke troeven van strand en zee.
Deze levenskwaliteit die we hier hebben, 
moeten we kunnen vrijwaren voor onze 
kinderen en kleinkinderen, en voor Camille in 
het bijzonder, en daar staan ik en alle kandi-
daten van de Gemeentebelangen borg voor.
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Voor een toekomst     
met toekomst
Mijn geliefkoosd plekje in Knokke-
Heist? Ik zou er een tiental kunnen 
opnoemen! Het stadhuis, bijvoorbeeld, 
waar ik als schepen met mijn 
medewerkers vele uren samenwerk 
aan projecten die onze gemeente 
nog aantrekkelijker maken: het nieuwe 
stadhuis in Heist, de nieuwe inkom 
van Heist, de nieuwe Ravelingen, het 
sportstadion Olivier in Knokke… 
Ik hou ook van het strand. In de winter 

voor een stevige wandeling, in de 
zomer genietend van een babbel met 
vrienden. Ik mag ons polderlandschap 
niet vergeten, met zijn grote en 
kleine landbouwbedrijven, weiden vol 
grazende koeien, de landbouwers die 
het graan oogsten. Elke deelgemeente, 
elke wijk heeft zijn charmes.
Echt tot rust kom ik in mijn tuin en 
de achterliggende speelnatuur met 
het bijenhotel. Het is een gedroomde 

omgeving voor de kids om te ravotten. 
Het uitzicht is indrukwekkend: 
de skyline van Knokke-Heist in de verte, 
de velden en weiden van Ramskapelle 
en indrukwekkende wolkenluchten die 
met de seizoenen meegaan.
Als schepen en zaakvoerder maak ik 
lange dagen. Ik zou het niet anders 
willen. De avonden hier met mijn gezin 
koester ik. Samen plannen maken, 
voor onszelf en voor onze gemeente, 
genietend van onze kinderen. 
We willen ze een toekomst geven, 
een toekomst met toekomst!

Kris   
Demeyere

• 1 juni 1970
• De Terp 7
• Geboren en getogen in  

Knokke-Heist
• Gehuwd met Britt De Clercq
• Papa van Jules en Charles en 

pluspapa van Manon
• Zaakvoerder van Demeyere 

Cars Brugge en Knokke-Heist
• Schepen voor Stedenbouw, 

landbouw, waterbeheersing en 
visserij

N° 05
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Katrien
Cauwels  

• 17 oktober 1983
• Nieuwstraat 97
• Gehuwd met Tony Durnez 
• Josefien (12) en Baptiste (9) 
• Zaakvoerder kinderspeeltuinen 

Kids Beach 
• Ploegafgevaardigde U10 RKFC 

Knokke – lid van Running Team 
Knokke-Heist 

• Lopen, lezen, skiën, 
ondersteunen van de sporten 
van het gezin

• Dochter van wijlen raadslid 
Franky Cauwels

Wat is er mooier dan dagelijks een lach te 
toveren op het gezicht van zoveel kinderen. 
Al vele jaren baat ik de strandspeelpleinen 
‘Kids Beach’ uit. Elke jaar maken we er een 
paradijs van. Steeds vernieuwen en aanpas-
sen zijn de sleutel tot dit succes. Dit is ook 
in onze gemeente zo. We moeten dagelijks 
alles in vraag stellen en voorstellen en op-
lossingen zoeken voor de toekomst. 
Dat was ook één van de sterke punten van 
mijn veel te vroeg gestorven papa Franky 
Cauwels.

Maar wie had ooit gedacht dat ik in zijn 
politieke voetsporen zou treden? 
Als dochter geboren en opgegroeid in het 
restaurant Rembrandt (op het Albertplein), 
heb ik van jongs af aan de zelfstandigheid 
en doorzettingsvermogen meegekregen.
Mijn vader was lang actief in onze 
gemeentelijke politiek samen met zijn 
jeugdvriend, wijlen onze 1e Schepen Maxim 
Willems. Maxim was vooral de motor in 
onze gemeente voor jeugd en het cultuur. 
Mijn vader was zijn maatje en samen  

hebben ze heel wat gerealiseerd.
Met mijn vader als inspiratie, wil ik ook 
mijn bijdrage leveren in onze schitterende 
gemeente.
Als jonge mama van 2 actieve kinderen wil 
ik dan ook dat alle kinderen zorgeloos kun-
nen opgroeien in onze prachtige badstad. 
Ook een bloeiend toerisme is voor mij be-
langrijk. De groep Gemeentebelangen staat 
hiervoor garant. Ik stel mijn ervaring dan 
ook graag ten dienste zodat onze toekomt 
rooskleurig is.

Kinderen kraaien hier  
van de pret
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Een fusieproduct 
van Knokke-Heist
Ik ben een fusieproduct van Knokke-
Heist, geboren in hartje Knokke 
waar ik ben opgegroeid op en 
rond het Rubensplein, gehuwd 
met Heistenaar Daniël Rijckaert 
en wonende in Ramskapelle waar 
we ons samen met onze kinderen 
nestelden. Daniël en ik trouwden in 
het kerkje van Ramskapelle. Daphné 
en Stanny volgden er hun kleuter- en 
basisonderwijs in ’t Schooltje. Aan 

de schoolpoort leerden we zowat 
al onze dorpsgenoten kenden. De 
voorbije 20 jaar is Ramskapelle enorm 
geëvolueerd. We zagen hoe de Molen 
van Callant werd gerestaureerd 
en samen met de omgeving werd 
erkend tot beschermd dorpsgezicht, 
we maakten de opening en de groei 
van het For Freedom Museum mee 
en mochten ervaren hoe Ramskapelle 
met zijn talrijke restaurants een 

culinair oord werd voor inwoners, 
tweedeverblijvers en bezoekers van 
Knokke-Heist. Ik ben verknocht geraakt 
aan dit pittoreske dorp midden in 
onze toeristische kustgemeente. Mijn 
dagelijkse wandeling door de polders 
en langs de vaart met de hond of op 
de fiets maakt dat zelfs na de drukste 
werkdag een instant gevoel van rust 
over mij valt. Een thuisgevoel.

N° 11

Christel  
Bedert

• 18 juni 1970
• Sasstraat 12 
• Gehuwd met Daniël Rijckaert, 

havenarbeider
• Mama van student en jumping- 

ruiter Daphné Rijckaert (18) en van 
student en drummer-pianist Stanny 
Rijckaert (16) 

• Licentiaat Sociologie 
• Ik was 12 jaar reis- en regio- 

journalist en columniste, gekend 
als Christel Tam-Tam of als De 
Kriebel 

• Ik werk sinds 2016 op de sales- 
afdeling van een internationaal 
garnalen verwerkend bedrijf. Mijn 
focus ligt op de retail & industry-
klanten van België, Nederland en 
Duitsland 

• Lid van het Koninklijk Toneel- 
gezelschap Knokke-Heist, student 
in de Open academie voor  
kunsten Maak 

• Medeoprichter van Blue&White 
party
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Kan een gemeente zich nestelen in je 
bloed? Soms ervaarde ik als kind in Damme 
een zilte toets in de wind. Die gaf mij ener-
gie en de zekerheid dat ik ooit zou kiezen 
voor een woonplaats dicht bij de zee, in 
Knokke-Heist. Vanaf mijn veertiende deed ik 
er vakantiejobs in het A.Z. Ter Linden. Het 
heeft mijn liefde voor onze gemeente aan-
gewakkerd én mijn studiekeuze bepaald.
Knokke-Heist is een inspirerende plaats om 
te werken en te ondernemen omdat het 
ook de ideale plek is voor ontspanning. 

Nergens combineer je een strandwandeling 
beter met kunst, een jogging met natuur, 
een fietstocht met geschiedenis …   
En natuurlijk is er ook de golfclub: omringd 
door natuur en groen zich concentreren op 
de volgende slag, een nieuwe uitdaging ... 
Ik geniet er niet alleen van het spel,  
maar ook van de sociale contacten. 
Volgens golfprofessional Peter Jacobsen is 
golfen fascinerend omdat het de gang van 
het leven weerspiegelt: hoe je de vorige 
keer ook hebt gespeeld, je moet steeds  

terug naar de afslagplaats, je moet er 
steeds weer iets van maken. 
De zin om van het leven een boeiend en 
betekenisvol parcours te maken, heeft mij 
getriggerd om mij politiek te engageren. 
Knokke-Heist, als plaats en als gemeenschap, 
geeft mij zoveel dat ik iets wil terugdoen. 
Wat volgens mij het recept is van de uit-
stekende leefkwaliteit van onze gemeente? 
Goede banden met en tussen onze inwoners, 
onze bezoekers, onze zo belangrijke vrijwil-
ligers en het hele sociaal-maatschappelijke, 
sportieve en economische weefsel.
Samen maken we Knokke-Heist bijzonder. 
Ik voel het zo goed bij ieder huisbezoek: wie 
hier leeft, is trots op zijn thuis. In een snel 
evoluerende maatschappij dat fiere, war-
me gevoel elke dag helpen voeden, is mijn 
droom en mijn engagement.

Olivier
Van Caeyzeele

• 23 mei 1972
• Natiënlaan 85/11
• Opgegroeid in Damme,  

bewust gekozen voor  
Knokke-Heist

• Verpleegkundige en Licentiaat 
in de Medisch-Sociale 
Wetenschappen (KUL)

• Uitvaartondernemer bij Bleyaert
• Enthousiast lid van sport- en 

sociale verenigingen in  
Knokke-Heist

• Wat ik graag doe:  
luisteren en organiseren

• Wat ik graag geef:  
respect, beschikbaarheid en 
geborgenheid

• Wat ik wil verdienen:  
vertrouwen

Ik maak er mijn hoofd leeg en 
pitch en put mijn batterijen vol
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Heulebrug bruist van energie
Heulebrug is de laatste jaren 
uitgegroeid tot een mooie, nieuwe 
en gezellige woonwijk in onze 
gemeente. De eerste fase is bijna 
volledig afgerond met zowel 
ééngezinswoningen als appartementen, 
en dit met een mix van sociaal en 
betaalbaar wonen. De tweede fase 
is nu opgestart, en weer kunnen 
vele jongeren en jonge gezinnen uit 

Knokke-Heist er hun eigen huis aan 
een betaalbare prijs aankopen. Toch 
zijn er nog steeds inwoners in onze 
gemeente die Heulebrug niet kennen. 
Die er nog nooit geweest zijn, of 
er nog niet gewandeld of gefietst 
hebben. Ze zijn dan ook aangenaam 
verrast als ze vanuit mijn bureau een 
prachtig zicht krijgen over de buurt. 
Heulebrug is zeker een bezoek waard!

Voor mij is Heulebrug de wijk waar ik 
de laatste jaren hard gewerkt heb. Het 
sociaal huis is gevestigd in de toren 
en vormt eigenlijk de bakermat van 
het sociaal beleid in onze gemeente. 
Heel wat welzijnsorganisaties zijn 
er gehuisvest, en ik heb het geluk 
om er met zeer enthousiaste en 
gedreven medewerkers, verenigingen 
en vrijwilligers samen te werken, frisse 
ideeën te verzamelen en nieuwe 
projecten uit te werken voor zowel 
de jonge als oudere inwoners van 
Knokke-Heist. Kathleen    

van der Hooft  

• 28 oktober 1957
• Meerlaan 113
• Partner van Philippe Brakel
• Mama van Yannick en Tom Brakel
• Master criminologie en master 

moraalwetenschappen
• Voorzitter OCMW en voorzitter 

autonome vereniging Het Dak 
(woonzorgcentra de Noordhinder 
en Onze Lieve Vrouw van Troost, 
assistentiewoningen Mardyck), 

• Schepen wonen, welzijn, 
tewerkstelling en ontwikkelings-
samenwerking,

• Voorzitter vzw Sociaal Atelier” 
Strijk- en verstelwinkel” en 
voorzitter Diensten.net,

• Bestuurslid Woonwinkel en  
SHM ’t Heist Best.

N° 08
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Al vroeg was mijn passie ‘fietsen’. Ik reed 
zo al duizenden keren de ronde van 
Knokke-Heist. Ik ken alle bijzondere en rust-
gevende plaatsen in en om onze gemeente. 
Maar toch heeft een plaats meer emotio-
nele waarde dan een andere. Hier, om en 
rond De Bolle, waar ik als kind opgroeide 
en mijn ouders uitbater waren van een 
Horeca zaak, reed ik mijn eerste rondjes 
met mijn koersfiets. Hier hebben wij uren 
geravot. Hier kom ik nog geregeld langs en 
krijg ik instant weer een gelukkig gevoel.
De meeste kennen mij als “Neil de coureur”. 
10 jaar heb ik met hart en ziel gefietst. 

In alle jeugdreeksen was ik deel van het 
peloton. Maar op 18 jaar stond ik voor de 
moeilijkste keuze uit mijn leven tot dusver: 
verder fietsen of gaan studeren. Uiteindelijk 
werd het de tweede optie en ging ik in 
Gent studeren. Ik koos voor een opleiding 
Bestuurskunde en Publiek Management aan 
de Universiteit van Gent. Nu is fietsen nog 
steeds een aangename hobby, maar mijn 
prioriteiten liggen in de studie.
Mijn eerste kennismaking met de politiek 
was onder leiding van Maxim Willems in het 
jeugdparlement. Als tieners mochten we er 
ons zegje doen en actief onze bezorgdheden 

doorspelen naar onze toenmalig schepen 
van jeugd. En er werd geluisterd. Zo weet ik 
dat je werkelijk iets kan doen en verande-
ren. De microbe bleef in mij zitten. Toen de 
Burgmeester mij aansprak om deel uit te 
maken van de groep Gemeentebelangen 
heb ik dan ook niet getwijfeld.
“Twintig jaar en al in de politiek” zullen er 
waarschijnlijk vele denken. Het is eerder 
“eindelijk een jonge gast in de politiek”.  
Ik ben er steevast van overtuigd dat ik de 
belangen van mijn leefgroep uitstekend kan 
verdedigen. Wie kan er de jongeren beter 
vertegenwoordigen dan iemand die zelf 

Neil
Couhysder

• 1 september 1998
• Onderwijsstraat 
• Vrijgezel 
• Schoolgaande, Bestuurskunde 

en publiek management aan de 
Ugent 

• Leider in Chiro-Heist en lid van 
WTC de Roadrunners 

• Afgevaardigde jeugdraad
• Heb een grote passie voor 

muziek

Neil, de coureur

nog jong is? Ik zou hier tenslotte ook graag 
een huis kopen aan een betaalbare prijs.  
Ik ga ook nog graag naar een strandfuif 
of een pint drinken op café. Ik ben leider in 
de Chiro en weet dan ook de noden van 
een jeugdbeweging vandaag. Met jeugdig 
enthousiasme wil ik een versnelling hoger 
schakelen.
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N° 12Een instant vakantiegevoel
Onze mooie gemeente heeft voor elk wat 
wils maar voor een instant vakantiegevoel 
trek ik met het gezin of vrienden naar 
Lakeside Paradise. De locatie en de sfeer 
die er hangt in combinatie met de vele 
sporten die je er kan beoefenen… Heerlijk! 
Wat Nathalie en Frank hier elke dag met 
hun team neerzetten getuigt van knap 
ondernemerschap. Ze creëren een plek die 
mensen samen brengt en net dat vind ik zo 

belangrijk. In het dagelijks leven maar even 
goed als basis van een levendige gemeen-
te. Het is iets waar ik elke dag voor ijver: 
in mijn zaak (Café Den Oosthoek in Heist) 
en bij de vele verenigingen die bij mij over 
de vloer komen en waarover ik waak als 
goede huisvader. Ik hou van Knokke-Heist. 
Het is mijn basis. Het is de plek waar ik 
met mijn gezin leef, waar ik werk, beleef en 
geniet.  

Samen werken we aan een gemeen-
te waarbij inwoners actief bij het beleid 
betrokken worden.  We staan voor een 
bloeiend verenigingsleven als één van de 
sociale-culturele motors van onze sa-
menleving want het verbindt mensen als 
geen ander, voor leven in de brouwerij, 
en voor nog veel meer…  We gaan voor 
een Knokke-Heist op mensenmaat, voor 
kindvriendelijk verkeer, voor een gemeente 
waar het, ook voor komende generaties, 
aangenaam leven blijft, met gelijkheid, duur-
zaamheid en sociaal engagement hoog in 
het vaandel.

Philip
Van Eeghem 

• 13 juni 1979 
• Onderwijsstraat 37
• Gehuwd met Mieke Remmerie 
• Papa van Vic (11), Jef (9)   

en Miel (7) 
• Uitbater Café De Oosthoek 
• Bestuurslid KFC Heist,   

Les soupapes sur mer 
(retrofietsclub),  

• lid WTC Roadrunners,   
vzw Strandleeuwen,   
East corner Blues,   
vzw Sportcentrum, carnavalraad 

• Triathlon, voetbal, theater
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Kruispunt A11 
Door de nieuwe A11 is er een 
verbeterde bereikbaarheid van 
onze gemeente. Nu kunnen we 
de invalswegen Natiënlaan en 
Heistlaan vernieuwen en ver-
groenen om zo de inkom van 
de gemeente aantrekkelijker te 
maken. Door rotondes willen 
we de snelheid drukken zodat 
inwoners en bezoekers op een 
stressvrije (?) en rustige manier 
onze prachtige gemeente 
binnenrijden.

Rotonde Kalvekeetdijk
Door verschillende ronde punten 
te leggen, en door het Maurice 
Lippensplein aan te passen zal de 
doorstroming naar en van onze 
gemeente verbeteren.
De rotonde aan de Kragendijk, 
zal door ondergrondse fiets en 
voetpaden, een verkeersveilige 
verbinding zijn met het nieuwe 
ziekenhuis en de Stedelijke Be-
graafplaats.

Een nette gemeente
Door het preventief optreden  en via hand-
having met GAS- boetes tegen hondepoep, 
sluikstorten, wildplassen,… is er een duidelijke 
verbetering. 81 % van onze inwoners zijn 
daarvan overtuigd. Maar dit kan nog beter. 
Door sensibilisering proberen we iedereen, 
inwoner, tweede verblijver of bezoeker te 
overtuigen dat een propere, nette ge-
meente altijd één van de prioriteiten zal 
blijven. Onze gemeentearbeiders doen 
er vandaag alles aan om ook het strand 
dagelijks proper te houden.

Nieuwe 
ontmoetingsplaatsen
‘t Verzet en Lakeside Paradise 
bewijzen elke dag hun nut. 
Binnenkort komt daar nog een 
bowling en karting bij. Maar 
ook de natuur breidt er uit met 
het toekomstige aansluitende 
stadsbos.
Ravelingen 3.0 en het nieuwe 
gemeenschapshuis beloven een 
‘place to be’ te worden voor veel 
verenigingen van onze gemeente.

Fietsen
We zijn alom gekend als fietsvrien-
delijke gemeente. Slechts 8% van 
de inwoners heeft een onveilig  
fietsgevoel, waar 90% zegt tevre-
den te zijn over de goede staat 
van fiets en voetpaden.
Toch zijn nog vele werkpunten, 
onder meer in de Sluisstraat moet 
een veilig fietspad komen.

Huisvuil
We moeten verder gaan met het verbeteren van de 
huisvuilophaling. Door onze pioniersrol als SMART CITY 
streven we als Gemeentebelangen naar slimme vuilnis-
bakken, slimme glasbakken, slimme huisvuilophaling.
Sensoren in de afvalbakken moeten de diensten snel 
en vakkundig signalen geven wat dringend moet 
geledigd worden. Dit zal gebeuren in de 250 onder-
grondse containers van onze gemeente.
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Speelpleinen
AL geruime tijd zetten we in op verschil-
lende speeltuintjes dicht bij de inwoner. 
Pleintjes waar plaats is voor avontuurlijke 
uren van plezier, maar ook ontmoeting 
tussen ouders, grootouders die een oogje 
in het zeil kunnen houden. 
Gemeentebelangen zou die graag nog 
rookvrij maken.

Jeugd
De jeugd is onze toekomst. We hebben in 
onze gemeente uitstekende scholen, goed 
werkende jeugdbewegingen en een fan-
tastische jeugdwerking die een voorbeeld 
zijn voor veel gemeenten in Vlaanderen.
Dit willen de Gemeentebelangen via 
bijkomende initiatieven nog verbeteren 
zodat niemand uit de boot valt.

Goede milieuzorg
Gemeentebelangen wil samen met 
alle inwoners zorgen voor goede 
wegen, verzorgde parken en plei-
nen, gevarieerde aanplantingen en 
voor het vermijden van lawaai- en 
milieuhinder. Dit kunnen we alleen 
als iedereen daar aan meehelpt. 

Stadhuis
Meer dan 90 % van onze inwoners is van 
mening dat de gemeentelijke diensten 
uitstekend werken, en dat de informatie-
stroom naar de burger vlot loopt. Ook 
de algemene en digitale dienstverlening 
halen een tevredenheid die 15 % hoger is 
dan het Vlaamse gemiddelde. 
Gemeentebelangen staat garant dat 
kwaliteit van dienstverlening minimaal op 
dit peil moet blijven. We willen verder 
inzetten op kwalitatief en goed opgeleid 
personeel.

Pleinen
Pleinen en parken moeten niet 
alleen praktisch aangelegd worden, 
maar zijn er ook om naar te kijken 
en om te beleven. Mooi voorbeeld 
voor de nabije toekomst is het  
Vissershuldeplein dat met de 
“paravent” structuur een gezellig 
plein zal worden.    
Gemeentebelangen zal bij de aan-
leg ook steeds inspraak vragen van 
de omliggende inwoners.
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Sportinfrastructuur
Om en rond het sportstadion 
Olivier zijn fantastische plannen 
van vernieuwen, verbeteren en 
verruimen. We streven naar een 
open sportinfrastructuur waar 
iedereen zijn gading kan vinden 
op een kwaliteitsvolle en veilige 
manier. Als gemeente met een 
sportieve DNA streven we naar 
infrastructuur waar iedereen op 
zijn niveau zijn sport optimaal 
kan beleven. Dit jaar spelen 
onze twee ploegen samen in het 
stadium van KFC Heist.

Uitzicht van de straten
De reeds vernieuwde straten en 
pleinen geven al een goed beeld 
over hoe het er in de toekomst zal 
uitzien. Veel wegeniswerken zijn nog 
gepland. In samenspraak met de 
nutsbedrijven streeft Gemeentebe-
langen er naar om dit zo snel en 
efficiënt als mogelijk te doen. We 
streven naar minder auto’s, meer 
plaats om veilig te fietsen, aan-
gename voetpaden, veel groen, 
bomen en bloemen die het straat-
beeld domineren. Zo blijven we een 
voorbeeld van goed uitgeruste ge-
meente waar het goed verblijven is.

Dijk
De dijk is één van de drukste 
plaatsen voor wandelaars, 
lopers, joggers, fietsers, ... De 
verbreding van een gedeelte 
van de dijk in Heist is een 
voltreffer. Andere aanpassingen 
zullen misschien noodzakelijk 
zijn. We gaan dit steeds de 
nodige aandacht blijven geven 
zodat de Zeedijk zowel in 
de zomer als ‘s winters een 
aantrekkelijke en toegankelijke 
plaats (ook buggy’s, rolstoelge-
bruikers, …) blijft voor iedereen 
die wil genieten van het zee-
zicht! En hier zou een eiland 
voor onze kust een grote 
belemmering zijn.

Stranduitbatingen
We hebben de mooiste en meest verzorgde stranden 
van de Vlaamse kust. Extra troeven voor de strand-
uitbatingen zorgen er voor dat meer mensen het 
strand en de zee aantrekkelijk vinden, en zo de weg 
vinden naar onze kust. Gemeentebelangen wil de 
kwaliteit van onze strandbars bewaren en zelfs ver-
beteren, om bezoekers maximaal tevreden te stellen. 
Uiteraard met respect voor de omliggende bewoners 
en de rustige wandelaars, of genieters! 
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Eiland
De Vlaamse en Federale overheid heeft 
onlangs een nieuw maritiem plan opgesteld 
waarbij een proefeiland voor onze kust zou 
aangelegd worden. Het doel van dat eiland 
is een bijkomende bescherming van de 
kustlijn voor meerjarige stormen.
Dit kunstmatig eiland zou op ongeveer 1,3 
km van de dijk opgespoten worden. In die 
zone van 1,3 km zou kustvaart toegelaten 
zijn, waardoor schepen op ongeveer 800 
meter van de zeedijk (niet van de waterlijn) 
zouden varen. 
Als Gemeentebelangen verzetten wij ons ten 
stelligste tegen deze plannen. 
Wij zijn ons ten zeerste bewust dat mogelij-
ke stormen onze stranden zullen ontzanden. 
De laatste decennia zijn al vele maatre-
gelen genomen tegen het natuurgeweld. 
Iedereen weet dat enkele tientallen jaren 
geleden het water tot aan de dijk kwam 
vanaf het Rubensplein. Getuige zijn nog de 
trappen die zichtbaar zijn, maar door zand 
bedolven zijn. Het strand was dan 6 meter 
onder het huidige niveau.
Deze 6 meter is een grote buffer om bij 
belangrijke stormen het water niet tot aan 
de dijk te laten komen, waardoor bressen 
zouden kunnen ontstaan.
Bijkomend onderzoek is nuttig om de 
verdere evolutie te bekijken. Wij willen als 
Gemeentebelangen bijdragen en deelnemen 
aan deze gesprekken. Maar een eiland zo 
dicht tegen het strand, met bovendien nog 
een doorgang voor schepen is voor ons 
onaanvaardbaar.
Veel van de huidige activiteiten in de 
strandzone zullen dan gewoonweg on-
mogelijk zijn. Dit is absoluut een aanslag 
op de kwaliteit en leefbaarheid van onze 
gemeente.
Een eiland dat het vrije zicht belemmert, 
maar dat ook herhaaldelijk zal moet opge-

Zwin
De aanpassingen aan het natuurgebied Het 
Zwin zijn in volle gang. Binnenkort zal het nieu-
we fietspad dat de Internationale Dijk vervangt 
richting Nederland, in gebruik genomen worden 
waarna we terug fietsvriendelijk van het fantas-
tische Zwin kunnen genieten. De bereikbaarheid 
van Nederland met de fiets zal terug optimaal 
zijn. Het nieuwe bezoekerscentrum dat zijn  
deuren opende in 2016 is een extra troef voor 
het toerisme in onze badstad, zeker nu de 
Provincie ook kiest om cultuur- en natuur-
beleving aan elkaar te koppelen door regelmatig
hoogstaande tentoonstellingen aan te bieden. 

Strand en zee
Surfen, zeilen, kiten, en zwemmen.  
Onze gemeente heeft een fantastisch 
uitgebouwde infrastructuur. De zeil- 
en surfclubs zijn top. Deze sporten 
zijn voor onze inwoners en bezoekers 
een garantie van een leuke middag, 
dag, weekend.
De gemeentebelangen zal steeds 
deze activiteiten ondersteunen.

spoten worden, maakt onze gemeente veel 
minder aantrekkelijk voor bezoekers. 
Gemeentebelangen heeft uw steun nodig 
om een krachtige stem te zijn in Brussel om 
het concrete plan van Minister Weyts en de 
verschillende regeringen tegen te houden.
Enkel een stem voor Gemeentebelangen is 
een krachtig signaal naar de beleidsma-
kers dat onze gemeente niet akkoord is 
met deze geldverslindende en nutteloze 
plannen.
Een vrij zicht over onze Noordzee met 
zijn golven, eb en vloed, en vrijheid van 
zeilen, zwemmen, kiten, surfen, waterskiën, 
kajakken, … is voor onze gemeente van 
levensbelang, en daar zal Gemeente-
belangen voor vechten.
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Gemeentebelangen

17 De Brabandere  
Bert  

18 Couhysder  
Neil  

19 Mestdach  
Astrid  

20 Wenmaekers  
Nick  

21 Muyllaert  
Michael  

22 De Plecker  
Kelly  

23 Van Lersberghe  
Yentl  

24 Maes  
Fabienne  

25 Costers  
Nadine  

26 Bodyn  
Olivier

27 Seurynck  
Katrien  

28 Vanlerberghe  
Franky  

29 Cauwels  
Katrien  

30 Van Caeyzeele  
Olivier  

31 Lanckriet - Van 
Steen Katleen

Lippens  
Leopold 1

Vervarcke -  
Pattyn Anne  2

De Groote  
Piet  3

Wittesaele 
Anthony  4

Demeyere  
Kris  5

Morbee  
Jan  6

Vandenbussche 
Annie  7

van der Hooft  
Kathleen  8

Vlietinck  
Philippe  9

Gobert  
Tine  10

Bedert  
Christel  11

Van Eeghem  
Philip  12

Vanneste  
Laura  13

Bienstman - De Vreeze  
Françoise 14

Geerinckx  
Antoine 15

Heyman  
Alexander  16

Stem voor meerdere kandidaten, iedere stem is een volwaardige stem!
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Op 14 oktober wordt in Knokke-Heist elektronisch gestemd
Voor de tweede keer zal er voor de gemeenteraad elektronisch worden gestemd. Het vertrouwde stembiljet wordt 
dan vervangen door een computer met aanraakscherm. De bediening ervan is heel eenvoudig. Eerst ziet u een 
scherm waarop alle partijen staan, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Knokke-Heist. Met uw 
vinger kiest u Gemeentebelangen. Daarop verschijnt er een nieuw scherm met onze 31 kandidaten. Het verschil met 
het vroegere stembiljet is dat in de plaats van 1 lange kolom, de lijst opgedeeld wordt in 2 kolommen, een beetje 
zoals op het model hierboven, maar dan zonder foto’s. u kan stemmen op de lijststem bovenaan. Of u kan, net zoals 
vroeger, geldig stemmen op 1 of meerdere voorkeurskandidaten uit beide kolommen. In ieder geval is úw stem voor 
Gemeentebelangen een goed bestede en nuttige stem.


