
Knokke-Heist, 
vast en zeker.

Deel 2:

Knokke-Heist,  
vast en zeker    
uw gemeente



GEMEENTEBELANGEN KNOKKE-HEIST is 
uw garantie sedert meer dan 30 jaar voor een 
gezond, gezellig en succesvol Knokke-Heist
De formule GEMEENTEBELANGEN is intussen al in veel gemeenten gekopieerd. In meer en 
meer gemeenten komen lijsten op van mensen die niet politiek gebonden zijn maar toch iets 
willen doen. Zo is het al heel lang bij ons.
In onze gemeente zijn er velen die zich inzetten om van Knokke-Heist een gemeente te maken 
waar we allemaal fier op zijn.
GEMEENTEBELANGEN Knokke-Heist is een groep inwoners die zich belangeloos en ongebon-
den inzetten voor onze gemeente. 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 op zijn. Want Knokke-Heist is uw gemeente. De 
gemeente waar u elke dag geniet van de vele mogelijkheden die ter beschikking staan.
Er staat nog veel te gebeuren de volgende jaren. De nieuwe Ravelingen, de ombouw van 
Stadion Olivier, de nieuwe straten en pleinen, het nieuwe gemeenschapshuis in Heist, de nieuwe 
kerk van Westkapelle, de aanpassing van de verschillende invalswegen van de gemeente, par-
king onder het Abraham Hansplein, nieuwe brandweer- en politiekazerne, uitbreiding Walletje,…
Te veel om op te noemen.
Deze dossiers zijn jarenlang voorbereid en nu klaar voor uitvoering. GEMEENTEBELANGEN 
garandeert een snelle en goede uitvoering van deze vele plannen.
Daarnaast hebben we recent het dossier van het eiland met de vaarweg die op enkele 
honderden meter van het strand dreigt te komen. Wij steunen 100 % onze Burgemeester in 
het verzet tegen dit project. Dit is voor onze gemeente een ernstige bedreiging van toerisme, 
leefmilieu, tewerkstelling,… Niemand komt naar een kustgemeente om in plaats van de zee een 
eiland te zien met boten die op korte afstand langsvaren.
Wij als Gemeentebelangen vechten tegen deze plannen van de Vlaamse en Federale regering. 
Enkel met een stem voor GEMEENTEBELANGEN kunt u uw stem in Brussel laten horen.
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 beleids-
mensen als nieuwe talentvolle kandidaten die garant staan voor kwaliteit, betrokkenheid en 
continuïteit. 
En dat verdeeld over alle leeftijdsgroepen van onze gemeente. 4 twintigers, 7 dertigers,   
9 veertigers, 6 vijftigers, 4 zestigers en 1 zeventiger. Samen 1.405 jaar, gemiddeld 45 jaar jong.
In deze brochure komen nog 10 kandidaten aan het woord. Elk met hun eigen verhaal en visie. 
In een foto op een zelfgekozen plaats tonen ze een stukje van zichzelf.
En door het zien van al deze plaatsen en mooie beelden, beseft u misschien nog meer waar-
om u zo graag in Knokke-Heist woont, werkt en leeft. Waarom Knokke-Heist vast en zeker 
uw gemeente is.

GEMEENTEBELANGEN KNOKKE-HEIST rekent op uw stem op 14 oktober om onze gemeente 
samen verder uit te bouwen.

GEMEENTEBELANGEN Vast en Zeker.

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

32



moeten uitgroeien tot een netwerk van 
groene en rustgevende ontmoetingsplekken 
waar jong en oud zich in deze jachtige 
wereld eventjes kunnen onthaasten om 
de batterijen weer op te laden. Op deze 
manier zorgen we samen voor een stevig 
en duurzaam sociaal weefsel dat de 
levenskwaliteit van onze leefomgeving 
aanzienlijk verhoogt. Ik hoop dat nog 
meer Knokke-Heistenaars deze speel- en 
sportparadijzen komen verkennen en er 
het geheim van de eeuwige jeugd (her-)
ontdekken.

Onze gemeente heeft voor klein en groot 
een fantastisch aanbod.
Er is gezorgd voor goed uitgeruste 
openbare speelplekken. Vaak nieuwe knusse 
en veilige speelhoekjes. Deze aantrekkelijke 
speeloases vormen een generatie-
overschrijdende ontmoetingsplek voor 
scharrelpeuters, klauterkids, chillende ouders 
en zen-zoekende senioren. 
De site van stadion Olivier en sportcentrum 
De Stormmeeuw transformeert volgend jaar 
van een met prikkeldraad omheind voetbal- 
en schuttersfort naar een open sport- en 

wandelpark waarbij diverse sociaal-culturele 
en sportverenigingen gebruik kunnen maken 
van de nieuwe, kwaliteitsvolle hospitality-
accommodatie. In Duinenwater werd de 
bestaande infrastructuur voor watersporten 
niet alleen uitgebreid met een skatepark 
maar rijst binnenkort aan de Knokkestraat 
ook een indoorinfrastructuur voor bowling 
en karting uit de grond. 
Als schepen van Sport, Evenementen, 
Jeugd en Senioren heb ik mij ingezet voor 
verdere verbetering van mogelijkheden 
voor jong en oud. Speel- en sportzones 

Jan 
Morbee  

• 26 oktober 1960
• Westkapellestraat 382 
• Vader van Sofie (25) en   

Julie (22)
• Afgestudeerd als industrieel 

ingenieur aan KIHO Gent 
• Gewezen zaakvoerder van 

Electro Morbee 
• Schepen van Sport, 

Evenementen, Jeugd en Senioren 
• Voormalig Schepen van Cultuur, 

Bibliotheek en Erfgoed
• Oud-leider KSA Knokke
• Ere voorzitter triatlonvereniging 

3 TK
• Oud voorzitter oudervereniging 

Margaretaschool

N° 06
“We stoppen niet met spelen omdat we ouder 
worden maar we worden ouder omdat we 
stoppen met spelen” (G.B.SHAW)
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Het strand, de plek waar ik 
echt tot rust kan komen
Het strand kan je niet wegdenken in 
een kustgemeente. Het is dan ook voor 
Knokke-Heist een grote troef. Iedere 
keer als ik er kom ben ik onder de 
indruk van de schoonheid. We mogen 
terecht fier zijn dat wij het mooiste 
strand van onze Vlaamse kust hebben.
Ik kom er regelmatig, privé of 
professioneel. Het is altijd boeiend om 

de verhalen te horen van klanten die 
een zaak rond of op het strand hebben. 
Ze kunnen met zoveel enthousiasme 
vertellen hoe gelukkig hun klanten zijn in 
onze badstad.
Maar daarnaast is het één van de 
weinige plekken waar ik echt tot rust 
kan komen. Nu nog meer met onze 
kleine aan de cabine. Amélie zien 

spelen in het zand, of op één van de 
mooie speelpleintjes maakt mij direct 
de gelukkigste mens op aarde. Maar 
ook samen met vrienden en familie of 
eens helemaal alleen zijn momenten om 
te koesteren. Dan kan je de batterijen 
helemaal terug opladen. De dag 
afsluiten in één van de kwaliteitsvolle 
horecazaken of beachbars met een 
hapje of een drankje maakt je dag af.
We moeten blijven inzetten op onze 
strand en dijk als toeristische troef en dit 
niet alleen in de zomer. Ook daarbuiten 
is onze gemeente de moeite waard, en 
is genieten dagelijkse kost.

Olivier
Bodyn

• 28 juni 1982 
• Polderstraat 70 
• Papa van Amélie Bodyn, 

geboren op 20 september 2017 
• Zelfstandig, zaakvoerder bij 

Wijnen Bodyn 
• Reeds actief in politiek van 

2007 als OCMW raadslid 
en gemeenteraadslid sinds 
2011. Actief in verschillende 
verenigingen en wijnclubs zoals 
de Vlaamse Sommeliers. 

• Reizen, uit eten gaan, 
moestuinieren, met vrienden iets 
drinken, …

N° 26
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“Wist je dat”
… deze foto genomen is in het “Bosje 
Van Heist”
… dit officieel het Directeur-Generaal 
Willemspark heet 
… maar niemand de officiële naam 
gebruikt 
… dit 3 jaar geleden volledig werd 
heraangelegd 
… met veel voorzieningen voor 
kinderen 

… ikzelf met mijn man Ignace en ons 
zoontje Thijs hier wekelijks naar de 
speeltuin komen, aangezien deze 
mooie plaats op wandelafstand van 
ons huis ligt. 
… Thijs niet kan stilzitten en hier zijn 
energie kwijt kan 
… hij sinds 20 augustus grote broer is 
geworden van Wout 
… waardoor wij nu heel recent de 

trotste ouders zijn van twee prachtige 
zoontjes 
… wij met onze twee zoontjes hier in 
de toekomst waarschijnlijk nog heel 
veel tijd zullen doorbrengen 
… ik 20 jaar lid ben geweest van 
Scouts Knokke, waarvan 8 jaar 
leiding, en ik hier regelmatig spelletjes 
gespeeld heb. Laura 

Vanneste  

• 18 mei 1988
• Bakboord 45
• Gehuwd met Ignace Devreese 
• Mama van Thijs (22 maanden) 

en Wout (20 augustus 2018)
•  Dochter Van Francis Vanneste 

(Radioloog AZ Zeno) en Greet 
Degrauwe (bedrijfsarts)

• Kleindochter van gewezen 
gemeenteraadslid Rik Degrauwe

• Gemeenteraadslid & OCMW 
Raadslid in Knokke - Heist

• Bestuurder Woonwinkel, het 
Dak, Vzw Scouts Knokke (oud-
voorzitter)

• Lid JCI Knokke-Heist en 
Jeugdraad

• Dossierbeheerder bij 
Accountancy Van Impe - Tally 

N° 13
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Het stadhuis,     
mijn tweede thuis
Het stadhuis met zijn immer wapperende 
vlaggen in alle kleuren, met centraal onze 
vlag van Knokke-Heist.
Het zenuwcentrum voor de burger en het 
politieke gebeuren in onze gemeente.
Voor velen is het de plaats waar ze 
werken, waar ze getrouwd zijn, waar ze 
belangrijke documenten zijn komen halen, …
Voor mij is deze plaats het laatste 
decennium heel belangrijk geweest. Het is 
een “tweede thuis” geworden.
Ik heb er de laatste jaren heel veel tijd 

doorgebracht ten dienste van onze 
inwoners, tweede verblijvers en bezoekers.  
Iedere dag heb ik mij met heel veel plezier 
ten volle ingezet voor onze gemeente en 
dit boven alle partijgrenzen heen.
De deur van mijn bureau op het 
gemeentehuis staat “letterlijk” altijd open 
voor iedereen. Iedereen is er welkom.   
Ik doe het graag voor “ons Knokke-Heist”.  
Elke dag brengt nieuwe uitdagingen, en 
dat zal morgen ook zo zijn. In mijn praktijk 
als advocaat werk ik ook dagelijks aan 

oplossingen. Ik luister naar de problemen 
van mijn klanten en help ze zo goed als 
ik kan. Dat doen we als politieker ook 
dagelijks in dit gebouw. 
Luisteren, elke dag oplossingen zoeken en 
brengen, elke dag de gemeente iets beter 
maken. Vooruitkijken maar ook nu en dan 
evalueren en alles in vraag stellen.
Het is van belang dat we ook in de 
toekomst een kwaliteitsvol gemeentebestuur 
hebben met een mix van ervaren 
beleidsmensen en jeugdig talent   
(en die is zeker aanwezig op onze lijst).
Knokke-Heist moet ook in de toekomst 
de parel aan de Noordzee blijven. De 
gemeente waar ik gelukkig ben, en waar 
elke dag fier onze vlag wappert in de wind.

Piet  
De Groote

• 14 april 1966
• Boterbloemstraat 15
• Partner-wettelijk samenwonend: 

Hilde Gheldof 
• Papa van Jasper (15) en   

pluspapa van Juliette (14)
• Zoon van ere-schepen   

Joseph De Groote
• Schepen sedert 2007 en eerste 

schepen sedert 2017 (bevoegdheden 
Personeel, Patrimonium, Technische 
Uitvoerende Diensten, Basisonder-
wijs en Kunstonderwijs)

• Advocaat-vennoot in de Knokse 
Advocatenassociatie 

• Voorzitter voetbalvereniging kfc Heist
• Lid van Kiwanis Knokke-Zoute
• Lid van wielerclub De Jumpers en 

Dreamteam. 
• Ik hou van veel werken, babbelen, 

genieten, een goed boek, goed 
gezelschap, sporten en lekker eten 
en drinken.

N° 03
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Mijn plekje is midden de 
mensen
Opgegroeid in de Oosthoek als jongste in 
een gezin van 5 kinderen, genoten we er 
van een veilige en prachtige speelnatuur 
met bos en weiland. Via het “wissebosje” 
lag het strand en de zee zowat aan onze 
achterdeur. De ganse buurt was onze thuis. 
Dat gevoel van verbondenheid, het 
buurten vind ik nog altijd belangrijk. Als 
KSA leidster beleefde ik een fantastische 
tijd in het verenigingsleven en dat gevoel 
raak je nooit meer kwijt. Het was de 
aanzet om tot op vandaag actief en 

vrijwillig bezig te zijn met en voor de 
andere op school, bij tal van activiteiten, 
als kampkok,… Steeds gedreven en met 
de glimlach. Voor en vooral achter de 
schermen. Ons huis is dan ook dikwijls de 
uitvalsbasis voor een rijk verenigingsleven 
van mezelf of van mijn kinderen. Het is 
thuis de zoete inval. Sociaal engagement 
tekent mijn gedrevenheid, inzet en passie 
om mij ten dienste te stellen van elke 
inwoner, elk gezin, elke ondernemer in 
Knokke-Heist. 

Het is ook tussen de mensen dat je hoort 
en voelt wat er leeft, wat mensen bezig 
houdt, wat de bekommernissen zijn. En 
samen zoek je oplossingen.
Lokale politiek gaat over levenskwaliteit 
voor iedereen die er woont, werkt, speelt, 
winkelt en verblijft, over generaties heen. 
Die verbondenheid moet voelbaar zijn. 
Ik sta voor een gezinsvriendelijk beleid 
ongeacht leeftijden of gezinsvormen, een 
‘warme’ gemeente waar iedereen zich thuis 
en welkom voelt.

Fabienne
Maes  

• 1 april 1969
• Boomgaarden 60
• Gehuwd met Dirk Reubens  
• mama van Astrid (23),   

Brecht (21) en Arne (16)
• Mede-zaakvoerder Creasan bvba, 

sanitair en verwarming
• Secretaris Gezinsbond Knokke, 

ondervoorzitter Gezinsbond  
gewest Oostkust

• Lid Soroptimist club Knokke 
Oostkust, deelnemer   
Tentuinstelling 2018

• Ondervoorzitter schoolbestuur 
Saeftinghe Oostkust, voormalig 
lid en voorzitter ouderraad  
St. Jansschool (1999-2014), school-
raad VBS Knokke-Heist (tot 2015)

• Oud KSA leidster, actieve kampkok 
op Sportiek en Knal! bergkamp

• 10 jaar vormselcatechist   
Westkapelle 

• Werkgroep Open Walletje 2017

N° 24
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Anne  
Vervarcke-Pattyn

• 27 februari 1954 
• Lippenslaan 207/51
• Weduwe van Emiel Vervarcke 
• Mama van Anthony (40) en Isabel 

(44) Oma van Josephine (11),  
Juline (5), Madeleine (5), Estelle 
(17) en Manon (15)  

• Zaakvoerder Vervarcke Interieur 
• Club Brugge supporter 
• Voorzitter Lokale Raad voor 

Economie 
• Fractieleider gemeenteraad voor 

Gemeentebelangen

N° 02

5 kleindochters ben ik rijk. Zo mag je het 
wel noemen.
Het is voor ons 6 een leuke bedoening 
eens gezellig onder elkaar te keuvelen,  
te lachen, te genieten. Een onverbrekelijke 
band bouw je op door tijd te maken voor 
hen. En dat doe ik zoveel ik kan. Elk hun 
eigen verhaal, hun eigen toekomst.   
Als ik een berichtje krijg is dat voor mij  
een instant moment van geluk.  

Na het vroegtijdig overlijden van Emile heb 
ik met volle enthousiasme de draad terug 
opgenomen. Niet altijd gemakkelijk. Terug 
tussen de mensen komen, de zaak verder 
runnen, supporteren voor Club Brugge, … 
alles wat hij zeker zou gewild hebben.
Maar ik maak ook maximaal tijd voor onze 
gemeente. Als fractieleider in de gemeente-
raad en als voorzitter van de Raad voor 
lokale Economie ben ik dagelijks in de weer. 

Knokke-Heist is uitgegroeid tot een schit-
terende tuin aan de Noordzee. Door de 
verdere vernieuwing van straten en pleinen 
zal het in de toekomst nog aantrekkelij-
ker worden. Een welkome steun aan onze 
handelaars die elke dag hun beste beentje 
voorzetten. We hebben nu een onder-
nemersloket, en dat wil ik graag verder 
uitbouwen.
Als de handel in Knokke-Heist goed draait, 
komt dit alle inwoners ten goede.

Onze kinderen en kleinkinderen, 
de toekomst van Knokke-Heist
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Durven ambitieus zijn 
zonder de ziel van onze 
badstad te veranderen
Ik heb het casino steeds een krachtig 
symbool gevonden. Het gebouw 
straalt rust en authenticiteit uit terwijl er 
binnen steeds plaats is geweest voor 
bruisende evenementen. Ik vind dat 
het zo moet zijn, niet alleen vandaag 
maar ook morgen. 

Maar het is dringend aan vernieuwing 
toe. We moeten open staan voor 
evoluties in onze badstad, maar de 
ziel en de binnenkant van Knokke-
Heist moet blijven zoals het is. 
Ik bracht mijn kinderjaren door in de 
buurt rond het casino. 

Mijn ouders hadden hier een hotel en 
mijn grootvader Robert Depaep werkte 
er in de jaren ’60 en ’70.  
Ik ben hier heel gelukkig geweest en 
tot op vandaag wordt het nog steeds 
instant warm vanbinnen als ik hier in 
de buurt ben. Ik wil dit gevoel in onze 
badstad garanderen voor onze kinderen 
en kleinkinderen, voor iedereen.
Knokke-Heist moet voor elk van ons een 
bruisende stad zijn en blijven. Voor de 
carnavalist evenzeer als voor de rustige 
restaurantbezoeker. Er moet steeds voor 
elk wat wils zijn, met respect voor ieders 
keuze.

Michael 
Muyllaert  

• 1 december 1980 -   
38 jaar enthousiast

• Dudzelestraat 37
• Gehuwd met Tiffany Bulcke  

en papa van Lucien (4)   
en Louise (1) 

• Programmator 
openluchtevenementen 
gemeentebestuur Knokke-Heist

• 20 jaar vrijwilligerswerk in 
tal van verenigingen in onze 
gemeente

N° 21
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Alexander 
Heyman  

• 14 maart 1980
• Zeedijk 178
• Papa van Ruben (14) en Frauke 

(9), pluspapa van Marie (8)
• Operational manager bij 

Roelants ramen & deuren
• Lid van de Raad voor lokale 

economie
• Lid van de Milieuraad
• Plaatsvervangend lid van de 

GECORO
• Voormalig lid van gezinsbond 

Westkapelle en van de Raad 
voor Personen met een 
Handicap

• Oud lid van KSA en FOS
• Oud voorzitter Jeugdraad

De ambachtelijke zone ’T Walletje ligt me 
nauw aan het hart. Het is al een kleine 20 
jaar m’n 2e thuis. Eerst met de glashandel, 
nu met de ramen en deuren. 
Ik heb de start van de eerste fase nog 
meegemaakt. Vele ondernemers zagen 
de nood in van een gestructureerde zone 
waar kleine en middelgrote ondernemingen 
hun plaats konden vinden. De gemeente 
was voor hen een luisterend oor. Het was 
een instant succes. 
Velen zagen hun kans om eindelijk uit te 

breiden, of hun verouderde werkplaatsen 
te verlaten. Verschillende keren werd de 
zone uitgebreid tot wat ze nu is: een plaats 
waar vele lokale ondernemingen hun plaats 
gevonden hebben.
De politieke kriebels kreeg ik allicht mee 
van m’n vader Georges, die jaren in de 
gemeenteraad heeft gezeteld als raadslid 
en Schepen. 
Al vele jaren zet ik me, als lid van de raad 
voor lokale economie, in voor onze hande-
laars. Met projecten zoals het KAP, 

Open Walletje, “ceci n’est pas une ave-
nue”,… proberen we steeds opnieuw een 
frisse wind door het economisch hart van 
onze gemeente te sturen. 
Knokke-Heist is al een winkelbestemming 
voor velen. Het is de taak van de gemeen-
te om de nodige impulsen te geven om dit 
zo te houden. Het is aan de lokale hande-
laar om het aanbod te diversifiëren en aan 
te passen aan het wijzigende koopgedrag.
Een sterk en gediversifieerd aanbod en 
aangename winkelstraten maken van 
Knokke-Heist ook voor de toekomst een 
topbestemming.

N° 16

’t Walletje, motor van    
de  lokale economie
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Gulhartig
Ik draag Knokke-Heist in mijn hart, 
zoals zovelen die ik dagelijks ontmoet. 
Als thuisverpleegkundige en als car-
diologisch verpleegkundige kom ik in 
contact met veel mensen die het niet 
altijd gemakkelijk hebben. 
Maar telkens krijg ik toch een bood-
schap dat het zo goed wonen en 
leven is in onze gemeente. 
Wat zijn wij toch gelukkige mensen dat 
wij hier mochten opgroeien, school 
lopen en werken.
In mijn jonge jaren als voorzitter van 

de jeugdraad, als leidster bij de FOS, 
als fan van het eerst uur van ons 
jeugdhuis ’t Verzet, besefte ik niet 
altijd welke kansen we kregen van 
ons gemeentebestuur. Vakantieplus, 
onze MAAK kunstenacademie, de 
vele sportmogelijkheden, opvang voor 
jonge kinderen, het kwaliteitsonderwijs… 
alles is hier goed geregeld.
Jongeren zijn onze toekomst, en dat 
staat hoog in mijn vaandel.
Maar in mijn job zie ik ook de andere 
leeftijdscategorieën. Zorg en welzijn

zijn in onze gemeente geen loze 
begrippen. Er zijn veel mogelijkheden, 
maar elke dag moet daaraan gewerkt 
worden. En dat doen we in onze 
gemeente. 
Het is hier mooi wonen, er is een 
enorme diversiteit en er is voor elk 
wat wils. Een combinatie van shoppen 
en cultuur, relaxen aan de strandbars, 
gaan eten in de vele restaurants, 
wandelen, fietsen, sporten, ... Het kan 
allemaal in ons mooie Knokke-Heist.
En daar werk ik graag verder aan mee.

Francoise 
Bienstman -   
De Vreeze  

• 14 mei 1973
• Gehuwd met Filip Bienstman 
• Mama van Aaron, Evy en 

Quinten 
• Cardiologisch verpleegkundige 

in AZ Sint-Jan, Brugge en zelf-
standig thuisverpleegkundige bij 
2care4 in Knokke-Heist 

• Master of Science   
in de Verpleegkunde

• Gemeenteraadslid
• Lid van Raad van Bestuur  

van ‘t Dak
• Voorzitter carnavalgroep de 

Torenpekkers, lid van de ouder-
raad Ramskapelle 

• Voormalig lid van de gezins-
bond Westkapelle, voormalig lid 
van de KSA en FOS, voormalig 
lid van raad van personen met 
een beperking, 

• Voormalige voorzitter van de 
jeugdraad

N° 14
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Ter hoogte van de nieuwe 
balkonrotonde in Westkapelle zie 
je in de mooie tuin van Ghekiere 
Landscaping het prachtige grote stalen 
kunstwerk “Proud” van de Belgische 
kunstenaar William Roobrouck. Deze 
creatieveling maakt alles wat hij 
bedenkt zelf omdat hij het kan en 
omdat hij het graag doet.
Ik maak er mijn beeld van. Het 
“fier” zijn, zoals de figuur van de 
beeldhouwer vol vertrouwen haar 

hoofd opricht naar de toekomst.
Ik heb het geluk gehad te kunnen 
opgroeien in een rustige groene 
wijk op een steenworp van deze 
plaats. Een fantastische plek in onze 
unieke gemeente. Knokke-Heist, mijn 
bakermat, waar ik over de jaren heen 
meer en meer fier op geworden ben. 
Hier zou ik graag blijven wonen en 
leven. Dat moet en kan mogelijk zijn 
als we er samen aan werken en 
zoeken naar mogelijkheden voor nu 

en later. Ik wil dan ook graag mijn 
schouders zetten onder projecten rond 
betaalbaar wonen zodat jongeren 
zich verder in onze mooie gemeente 
kunnen vestigen.
Als pas afgestudeerde master in 
“de bestuurskunde en het publiek 
management” heb ik geleerd om 
maatschappelijke thema’s met open 
kijk en ruim inzicht aan te vatten.
Als jonge kandidate heb ik nog veel 
te leren, maar weet ik dat anderen 
ook van mij kunnen leren. Ik wil me 
dan ook inzetten. Omdat ik het kan en 
omdat ik het graag doe.

Yentl  
Van Lersberghe

• 19 juni 1996
• Halvemaandreef 14
• Dochter van Frank Van 

Lersberghe & Kristel Rabaey
• Regionaal stafmedewerker 

buitenschoolse kinderopvang bij 
VVSG

• Master in de Bestuurskunde 
en het Publiek Management - 
Universiteit Gent

• Hobby’s: triathlon en Ju-Jitsu
• Oog voor: betaalbaar wonen, 

lokale economie en jeugdbeleid 
in al haar facetten

N° 23

Creatief denken en handelen 
met het oog op de toekomst!
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Amusement   
en ambiance

Knokke-Heist moet voor iedereen 
de plaats zijn waar we van onze 
vrije tijd op een kwaliteitsvolle 
manier kunnen genieten, 
kortom een gemeente voor de 
levensgenieter. Gemeentebelangen 
wil er dan ook naar streven dat 
de pleintjes, terrassen en andere 
een aangename invulling krijgen. 
Voorbeeld is hoe de aanpassing 
van De Bolle de Horecazaken 
terug heeft doen floreren. 

Scharpoord
Ons Scharpoord is al jaren een bruisende 
plek van beleving, cultuur, ontmoeting en 
creativiteit… Meer dan 300.000 bezoekers 
per jaar en een tevredenheidsrapport 
van 90% bewijzen het succes en kwali-
teit. Hoogstaande tentoonstellingen met 
internationale weerklank lokken duizenden 
bezoekers. Maar ook voor wie kortbij 
woont is er veel te beleven: voorstellingen 
voor jongeren, familievoorstellingen, volwas-
sencursussen, lezingen, films, concerten … 
iedereen vindt in de ruime programmatie 
zijn gading. Ook ruim 125 verenigingen 
hebben er hun stek. De belangrijke meer-
waarde van de vrijwilliger willen we blijven 
waarderen en koesteren. 
We gaan ondubbelzinnig voor het 
Cultuurhuis van de toekomst als dé centrale
uw warme en steeds bezige plek waar 
inwoners en verblijvers fijne tijden kunnen 
beleven! 
Cultuur is voor Gemeentebelangen dan 
ook de beste investering in welzijn en 
sociale cohesie!

Landelijke dorpskernen 
Ramskapelle en Westkapelle zijn onze 
twee landelijke deelgemeenten met een 
eigen dynamiek. De verwoestende brand 
in de kerk van Westkapelle bood ook 
kansen: door de heraanleg van een nieuw 
plein om en rond de vernieuwde kerk, met 
voldoende parking, zal heropbouw van de 
kerk voor een nieuwe dorpsdynamiek zor-
gen. Naast de religieuze functie, krijgt de 
kerk nu ook een socio-culturele invulling 
als ontmoetingsplaats. De horeca zorgt er 
voor een levendige toets.
Ramskapelle is de voorbije jaren uitge-
groeid tot een baken van rust met vele 
nieuwe woningen om en rond het dorps-
park en het zaaltje. 

Casino
Het sluitstuk van de culturele as is het 
Casino.
Het casino heeft in het verleden Knokke-
Heist een ongelofelijke culturele uitstraling
gegeven. Het gebouw is vandaag 
verouderd en moet dringend aangepast 
worden voor morgen.
Door de nakende bouw van een onder-
grondse ruimte voor de speelzaal onder 
de Canadasquare doen zich veel moge-
lijkheden voor.
Daar zal nu werk van gemaakt worden 
met behoud van de Magrittezaal.

Bibliotheek
Knokke-Heist ondertekende 
het charter “Een bib voor iedereen”. 
Met de hoofdbibliotheek in Scharpoord, 
de 2 uitleenposten in Heist en Westkapelle, 
èn de uitleendienst aan huis voor minder-
mobiele inwoners  zorgen we al jaren voor 
een maximale bereikbaarheid van deze 
culturele basisdienst. De bib is ook een 
heel laagdrempelig open huis waar meer 
gebeurt dan uitlenen van boeken: studenten 
komen er blokken, senioren komen er pc-
cursussen volgen, en heel wat initiatieven voor 
scholen en doelgroepen vinden er plaats … 

Dat willen we niet alleen behouden, 
we gaan ook voor meer: we bouwen een 
nieuw filiaal in Heist, investeren in 
Scharpoord en het filiaal van Wetkapelle 
zodat werkelijk iedereen zich thuis voelt in 
de bib van vandaag en morgen. 
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Lakeside 
De site van ’t Verzet, Sportoase en 
Lakeside is ondertussen een onver-
vangbaar ontspanningsoord in onze 
gemeente geworden voor een zeer 
ruim publiek. Een bowling/karting 
passen daar als bijkomende ontspan-
ningsvoorziening uitstekend en verrijken 
het aanbod. 
Het aansluitend stadsbos zal er voor 
zorgen dat een rustige wandeling 
mogelijk blijft.

Ontmoetingscentra 
voor senioren
De Vierbote, Westpunt en St. Joris 
bewijzen hun belang als ontmoetings-
centrum voor onze senioren. Het aan-
bod is voor 87 % van onze inwoners 
van uitstekende kwaliteit. Dat willen we, 
samen met de vele vrijwilligersorgani-
saties, zo houden. Binnenkort zullen 
de werken aan St. Joris beginnen 
waar ondergronds een petanque en 
boldersbaan zal komen. 
Gemeentebelangen wil alle initiatief 
ondersteunen dat mensen samenbrengt.

Sportactiviteiten
De sportdienst ondersteunt en zorgt voor fan-
tastische organisaties voor jong en oud. Zwin-
triathlon, Love&Bike&Run, Iron Kid, strandloop, 
Knokke 10 K, Finishers Triathlon, Mountainbike 
Beach challenge, Yoga en Salsa@the beach,… 
Te veel om op te noemen met als resultaat dat 
meer dan 90 % van onze inwoners meer dan 
tevreden zijn, en dat meer dan 60 % effectief 
aan een activiteit deelnemen.

Auto elektrisch
Auto is nuttig en noodzakelijk, maar moet niet 
overal in het straatbeeld dominant aanwezig zijn. 
We voorzien bijkomende laadplaatsen voor elektrische 
wagen alsmede locaties voor autodelen.

For Freedom Museum
In Ramskapelle is onder impuls van een aantal 
onvermoeibare vrijwilligers een mooi museum rond 
de tweede wereldoorlog verwezenlijkt. De unieke 
verzameling heeft ons inzicht wat zich in die 
donkere jaren in onze contreien heeft afgespeeld. 
We mogen de fouten van het verleden niet meer 
maken, en door dit museum beseft elke bezoeker 
dat oorlog nooit een oplossing kan zijn voor de 
problemen van de wereld.

Reuzen Van Heist 
Sincfala, het museum van de Zwinstreek, verzamelt, bewaart 
en stelt waardevol erfgoed ten toon. De nieuwe vleugel die 
in aanbouw is, zal het verleden van de de hele gemeente 
en onze regio nog meer in de kijker kunnen zetten op een 
eigentijdse manier. Mooie bezoekerscijfers leren ons dat jong 
en oud de geschiedenis en folklore naar waarde schatten. 
Onze twee reuzen Pier en Wanne zijn daar boegbeelden 
van. Thematische tijdelijke tentoonstellingen, ook gericht op 
kinderen, laten ons kennis maken met de vele facetten van 
bv. het vissersleven …

Golf 
Eindelijk is het RUP voor de tweede golf 
goedgekeurd en starten begin volgende jaar de 
aanleg van de eerste 18 holes. We worden zo de 
golfgemeente bij uitstek aan onze Vlaamse Kust.
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Huisvuilophaling
Het blijft een uitdaging … zeker 
in het hoogseizoen. We blijven 
zoeken naar efficiënt ophaalsys-
temen. 94 % van onze inwoners is 
tevreden over onze inspanningen, 
en toch willen we als Gemeente-
belangen verder werken door bv. 
systemen van Smart City uit te rol-
len. Door de verschillende publieke 
ondergrondse afvalcontainers 
via chips te monitoren willen we 
huidige problemen van sluikstorten 
kunnen vermijden. Maar het is ook 
onze vaste wil om via sensibilise-
ring iedereen op zijn verantwoor-
delijkheid te wijzen 

Zilvermeeuwen
We blijven geconfronteerd met de be-
schermde zilvermeeuwen. We kunnen ze 
de ‘ratten van de zee’ noemen. Ze veroor-
zaken veel enorm veel schade en overlast. 
We willen daar als Gemeentebelangen iets 
tegen doen.

Dierenasiel en   
containerpark
Op de locatie waar nu de oude verbran-
dingsinstallatie afgebroken wordt, zal een 
vernieuwd containerpark komen voor onze 
inwoners. Het naastgelegen dierenasiel 
krijgt vernieuwde gebouwen en een 
ruimere locatie. We hebben een reputatie 
als dierenvriendelijke gemeente en dat 
willen we zo houden. Ook moeten we onze 
inwoners meer in contact brengen met 
de dieren die voor adoptie in aanmerking 
komen. Zo worden onze viervoeters op de 
best mogelijke manier opgevangen.

Riolering
Er zijn al heel wat oude rioleringen in 
onze gemeente vervangen. Maar we zijn 
nog niet op het einde van deze broodno-
dige operaties. Wij beseffen ten volle dat 
dit veel geduld vraag van de inwoners. 
Gemeentebelangen streeft ernaar om via 
een goede organisatie de hinder maxi-
maal te beperken.

Terrassen en buiten-
ruimte
Iedereen wil nu en dan kunnen verpozen 
op een mooie bank of een leuk terras. We 
werken verder om voldoende rustbanken 
te voorzien op alle pleinen en wandelpa-
den. Ook de verschillende horecaonderne-
mers moeten de mogelijkheid hebben om 
een aantrekkelijk terras te hebben dicht bij 
hun zaak.

Dierenwelzijn
Onze gemeente zet veel in op dieren-
welzijn. Het strand is op bepaalde tijden 
toegankelijk voor de honden, bijen hebben 
bij ons hun eigen hotels, vlinders vinden er 
hun biotoop door de vele bloemenweiden, 
enz. We onderzoeken de mogelijkheid om 
bijkomend loopweiden voor honden te 
voorzien.
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Veiligheid en preventie
Onze lokale politie is een goed werkende 
dienst aan de bevolking. Meer dan 90 % 
van onze inwoners voelt zich altijd veilig in 
de gemeente. Door bijkomend camera’s te 
plaatsen, door meer agenten in de straat, 
door de herwaardering van de wijkagent 
wil gemeentebelangen het veiligheidsgevoel 
nog verbeteren. De gemeente investeert 
jaarlijks meer dan 10 miljoen euro voor poli-
tie en veiligheid. Dit moeten we blijven doen 
om zo de criminaliteit verder aan te pakken.

Sociale en betaalbare 
woningen
‘t Heist Best, onze sociale huisvestingsmaat-
schappij heeft een ambitieus plan om de 
volgende jaren het aantal woningen die te 
huur aanbieden fors te verhogen. Bestaan-
de woningen worden opgenomen in een 
ambitieus renovatieplan.
Alle woonvormen moeten in de gemeente 
ondersteund worden. De woonwinkel en 
het Agso hebben hier een belangrijke taak.

Sociaal Huis
In het Sociaal huis in de wijk Heulebrug 
zijn alle sociale/ welzijnsdiensten van de 
gemeente gehuisvest. Daarnaast worden 
er ook zitdagen gehouden van externe 
organisaties. De integratie van gemeente 
en OCMW verhoogt de mogelijkheid van 
samenwerking waardoor het aanbod en 
toegankelijkheid van de dienstverlening 
nog kan verbeteren. Naast de wettelijke 
opdrachten van het OCMW, moet verder 
geïnvesteerd worden in tewerkstellingsiniti-
atieven en moeten nieuwe maatschappe-
lijke projecten worden ondersteund om te 
kunnen inspelen op de noden van onze 
(kwetsbare) inwoners in een steeds sneller 
veranderende samenleving. We denken 
hierbij onder meer aan de oprichting van 
het Huis van het Kind en de uitrol van 
zorgvriendelijke gemeente met de strijd 
tegen vereenzaming.

Kwaliteit van wonen
In onze gemeente is het goed wonen. Dat 
merken we niet alleen aan het verlangen 
van onze inwoners om er een vaste stek te 
veroveren, maar ook aan de vele mensen 
die in onze gemeente komen wonen. Door 
een doordacht woonbeleid te voeren willen 
we onze gemeente leefbaar houden voor 
jong en oud. We moeten dit doen via een 
goed overwogen urbanistisch plan, met 
aandacht voor kwaliteitsvolle architectuur.

Heulebrug
Heulebrug is door iedereen als een 
succesvolle realisatie erkend in betaalbaar 
wonen. De verdere uitrol van de plannen 
met de tweede fase en de sociale 
woningen bezorgt bijkomende mogelijk-
heden voor onze inwoners.

Duinenwater
Duinenwater is een fantastische inbreiding 
in de gemeente. Op verrassend korte ter-
mijn is deze nieuwe wijk een aantrekkelijke 
woonplek geworden voor jong en oud. 
De vele autoluwe paden en pleinen, en de 
fiets en voetpaden, alsmede het pad rond 
de vijver maken het aangename plaats 
om te wandelen en fietsen.

Ramskapelle
Vele inwoners hebben Ramskapelle ge-
vonden, waar het goed is om te wonen. 
De nieuwe verkavelingen die zich rond 
de dorpskern hebben ontwikkeld en nog 
ontwikkelen versterken het dorpsgevoel. 
Door het natuurspeelterrein is ook voor de 
jonge inwoner een plaats voorzien.
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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.


