
Knokke-Heist, 
vast en zeker.

Deel 3:

Knokke-Heist,
waar het goed is
om te wonen,
te leven en
te werken



GEMEENTEBELANGEN KNOKKE-HEIST is 
uw garantie sedert meer dan 30 jaar voor een 
gezond, gezellig en succesvol Knokke-Heist
Knokke-Heist, hier is het goed om te wonen, leven en werken.
We hebben verschillende deelgemeenten, elk met hun eigenheid. We zijn erin geslaagd over 
de jaren deze eigenheid te bewaren.
Dit is een uitdaging naar de toekomst om dit ook zo te houden. GEMEENTEBELANGEN staat 
voor deze eigenheid in beleven. De verschillende nieuwe woonwijken die gerealiseerd zijn de 
laatste jaren hebben de kwaliteit van leven nog verbeterd. Doe eens een wandeling in Heule-
brug, door Duinenwater of in de mooie nieuwe delen van Ramskapelle. 
In Heulebrug zijn vele percelen verkocht aan een betaalbare prijs, en zijn er ook verschillende 
nieuwe sociale woningen gebouwd die verhuurd worden via onze sociale huisvestingsmaat-
schappij ‘t Heist Best, of aan sociaal tarief verkocht worden.
Ook in Duinenwater en op verschillende andere plaatsen zijn nieuwe woningen gebouwd ten 
behoeve van de sociale huisvesting.
In en om onze gemeente is heel veel te doen. Maar wij zijn in de eerste plaats een kustge-
meente. Ons strand en onze duinen zijn onze rijkdom. Voor dit strand komen vele mensen naar 
onze gemeente. Velen komen wandelen of fetsen in de duinen van het Zwin of het Bosje van 
Heist (Gen. Willemspark). Alles om en rond het strand en de duinen moeten we beschermen en 
nog beter maken. Daar hebben we geen eiland voor nodig, wel een plan. Strand 2.0.
Onze beleidsmensen onder leiding van onze Burgemeester zijn, in samenwerking met vele 
specialisten in binnen en buitenland, alternatieven aan het voorbereiden. Een eiland, zeker 
met boten tussen dijk en eiland, is voor onze gemeente de slechts mogelijke oplossing van 
kustversteviging.  
Onze Burgemeester verdient alle steun, en ook uw stem, om in Brussel te wegen op het beleid.  
We mogen een beleid van meer dan 100 jaar kwalitatief kusttoerisme niet teniet laten doen.  
Het toerisme en alles wat daarrond draait is ook de tewerkstelling in onze gemeente. Het 
Walletje is een voorbeeld van een werkwijk.  Aannemers, bakkers, garages, decoratiebedrijven, 
verhuisfirma’s, chaufagisten,... te veel om op te noemen.  Allemaal bedrijven die onze gemeente 
broodnodig heeft. Dit zorgt voor werk in eigen streek.
GEMEENTEBELANGEN is uw beste keuze voor de verdere uitbouw van onze gemeente.
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 leefijdsgroepen 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.

Indien u een 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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Anthony 
Wittesaele

• 25 augustus 1964 
• Westkapellestraat 271 
• Gehuwd met Isabel De Paepe  
• Papa van Winston (23), Harold (19) 

en Helen (15) 
• Notaris 
• schepen van Toerisme, Strand 

en concessies, Waterbedrijf en 
Europese Zaken

• Lid Tennisclub Duinbergen, 
Voormalig bestuurslid UNIZO 
(Heist-Duinbergen), voormalig 
voorzitter JCI Knokke-Heist, 
Erevoorzitter Focus TV, 
Woordvoerder Vlaamse Notarissen

• Tennis, golf, trekpaarden

op Chalet Suisse, dromend van Wimbledon, 
Borg en McEnroe, Connors en Evert-Lloyd.  
Veel van de mensen die ik toen leerde 
kennen maken decennia later nog deel 
uit van mijn leven en het ritme en de 
bijzondere sfeer van de toeristische 
seizoenen is deel blijven uitmaken van mijn 
genen.
Dat op die plaats één van mijn favoriete 
beelden, de «redders» van Canero, is 
komen te staan en dat zowat het symbool 
geworden is van Heist-Duinbergen is voor 
mij écht de kers op de taart.

Deze foto is niet toevallig genomen in  
«‘t bosje van Heist» met zicht op strand en 
zee tussen Heist en Duinbergen. En hoewel 
ik later ook in Knokke, Duinbergen en 
midden de polders woonde blijft het strand 
en het groen tussen Heist en Duinbergen 
zowat de samenvatting van mijn jeugd.  
Opgroeiend in en rond de autocars van 
ons familiebedrijf Albion Tours langs de 

Graaf d’Ursellaan was het maar een 
sprongetje om cowboy en indiaan te gaan 
spelen in ‘t bosje. 
Of na school tot donker te voetballen op 
het strand rechtover Hotel Bristol. 
Of zomers lang balletjes te slaan op 
Tennisclub Duinbergen waarvan ik dik 40 
jaar geleden lid werd bij de oprichting. Van 
begin juli tot eind augustus vertoefden we 

N° 04

Tussen duin en zee 
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Groen en wit, de kleuren   
van mijn jeugd
Als kind heb ik uren doorgebracht op de 
velden van Stadion De Taeye. Naast de 
trainingen en wedstrijden, speelden we 
met veel vrienden voetbaltornooitjes van 

‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Van 
pre-miniem tot kapitein van het eerste 
elftal in het provinciale voetbal en later als 
jeugdtrainer doorliep ik bijna alle rangen 

binnen de vereniging. Vandaag ben ik de 
fiere en gedreven jeugdvoorzitter van KFC 
Heist. We willen een club zijn waar iedereen 
zijn plaats heeft. Spelen is belangrijker dan 
winnen, want samen spelen is het mooiste 
wat er is. Iedereen heeft immers talenten en 
daar moeten we gebruik van maken en in 
de verf zetten. 
We zijn fier op onze mooie sportplek met 
perfecte velden, geroemd door vele top-
ploegen. Buiten voetbal zijn er natuurlijk nog 
veel sporten waar onze gemeente een uit-
stekende accommodatie ter beschikking stelt 
of mogelijkheden schept. Onze gemeente is 
trouwens bij uitstek een sportieve gemeente. 
De initiatieven van de sportdienst zijn een 
drijfveer om velen aan het sporten te zetten. 
Als gewezen Prins Carnaval ligt het 
verenigingsleven mij nauw aan het hart. 
Verenigingen zijn het cement van onze sa-
menleving en ze creëren verbondenheid. We 
kunnen de vele vrijwilligers niet voldoende 
in de bloemetjes zetten. Carnaval in Heist is 
nog steeds een spontaan volksgebeuren en 
dat moet zo blijven.  
Knokke-Heist zet ook in op actieve tewerk-
stelling en daar wil ik mijn beroepservaring 
ten dienste stellen. Ik ben ook gelukkig 
met de initiatieven van de gemeente om 
betaalbaar wonen verder mogelijk te maken 
via de Woonwinkel en ‘t Heist Best. Zo kan 
iedereen die onze gemeente lief is zijn 
plaats vinden. 
Via de groep Gemeentebelangen wil ik mij 
de volle 200% inzetten om van Knokke-Heist 
een plaats te maken waar het aangenaam 
vertoeven is. 

Franky
Vanlerberghe  

• 14 juli 1971
• Pinksterbloemstraat 20
• Gehuwd met Vannessa Denoyel
• Trotse papa van Chloë en Maïté 
• Verantwoordelijke ACV-

dienstencentrum regio  
Oostkust-Haven-Visserij

• OCMW-raadslid
• Lid Raad van Bestuur  
 vzw Sociaal Atelier, 
 vzw Diensten.Net, 
 De Woonwinkel en t’Heist Best
• Voorzitter jeugdopleiding   

KFC Heist

N° 28
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Nadine  
Costers

• 16 juli 1971
• Alfred Verweeplein 14/42
• Gehuwd met    

Bruno de Wispelaere
• Moeder van Jeroen (19) en 

Pauline (18)
• Huisarts
• Lid van De Hanze
• Lid van het ethisch comité  

van Zeno

N° 25

Alfred Verweeplein
Het Alfred Verweeplein, genoemd naar de 
uit Brussel afkomstige pre-impressionistische
kunstschilder en etser van de Knokse  
Schilderskolonie en bekend voor zijn afbeel-
dingen van dieren en landschappen. 
Hier leef ik. In het kloppend hart van 
Knokke, waar altijd animatie is. De markt 
op woensdag, de kermis, de ijspiste in de 
Kerstperiode,… Waar jong en oud, toerist en 
inwoner elkaar ontmoeten. 

Hier werk ik. Mijn praktijk is gelegen om de 
hoek, in de Piers de Raveschootlaan. Voor 
mijn huisbezoeken ruil ik steeds vaker de 
auto in tegen mijn vertrouwde stalen ros. 
Zo volg ik ook zelf het advies dat ik aan 
mijn patiënten geef om meer te bewegen 
en doe ik bovendien een duit in het zakje 
van een gezonder leefmilieu. 
Gezondheid is uiteraard een te koesteren 
kapitaal. 

Daarom is een goeie zorginfrastructuur van 
primordiaal belang. Ik ben mede-oprichtster 
van het overlegplatform Samenwerkings-
initiatief Thuiszorg (SIT), nu omgevormd tot 
Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezond-
heidszorg (SEL), gericht naar de zorgbe-
hoevenden en hun omgeving, met als doel 
de kwaliteit van de zorg rond de individuele 
patiënt te optimaliseren. 
Sociaal engagement, luisterbereidheid, 

netwerking en werkijver zijn maar een paar 
elementen die me karakteriseren. 
Mijn interesse gaat hoofdzakelijk uit naar 
woonbeleid, onderwijs en een degelijke 
ouderen- en jongerenzorg. 
Zoals Alfred Verwee, die samen met zijn 
vriend en leerling Paul Parmentier onze 
kustplaats in de kijker zette, wil ik me 
inzetten voor de verdere uitbouw van onze 
gemeente.
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Bij Boer Lieven ontdekte ik 
opnieuw hoe verbonden we 
zijn met de seizoenen
Even tot rust komen doe ik graag in de 
natuur: de eigen tuin, het bos, de zee,… èn 
het Polderveld in de Westkapellestraat.  
Het Polderveld is een zelfoogstboerderij 
waar boer Lieven op een ecologische 

manier biologische groenten kweekt. 
Zo zorgt hij voor onze gezondheid èn 
voor de gezondheid van het milieu en 
bodem. Als lid kan je dagelijks seizoen-
groenten oogsten. 

Soms zijn het groenten die onze groot-
ouders nog kenden, maar waar wij het 
bestaan niet meer van afweten, laat staan 
weten hoe we ze moeten klaarmaken. 
De heerlijke geuren en kleuren van kruid-

en, rijpe groenten en bloemen, het 
wilde gefladder van vlinders en 

het gezoem van de bijen be-
koren me elke keer opnieuw.
De natuur is een ongeloof- 
lijke inspiratiebron. 
Hoe vaak is de natuur niet 
het onderwerp in de schil-
derkunst of fotografie, zelfs 
in film of toneel? 
Natuur en cultuur zijn voor 
mij onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 
Als schepen van Cultuur,  
Milieu en Natuur vind ik 
het heel belangrijk dat we 
respect voor die verbonden-
heid met “moeder aarde” 
blijven behouden, 
dit koesteren, en… delen.
Wat een rijkdom om dit 
duurzaam voordeel op  
wandelafstand van mijn 
deur in Knokke-Heist te 
hebben!

Annie 
Vandenbussche  

• 17 augustus 1958
• Gehuwd met Rik Van Ooteghem, 

huisarts
• Moeder van Brecht (30), Ruth 

(29) en schoonzoon Philippe 
(30)

• Politiek actief van 2000 
als gemeenteraadslid, 
politieraadslid, OCMW-voorzitter 
(2007-2012)

• Schepen van Cultuur, 
Bibliotheek, Erfgoed, Milieu, 
Natuur en Duurzaamheid

• Provincieraadslid
• Ere-voorzitter Gezinsbond 

Knokke
• Houdt van tuinieren, 

kunstschilderen, sporten, 
wandelen, lezen

N° 07
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Wat is het een plezier om op zaterdag-
ochtend rond te wandelen op de markt 
in deelgemeente Knokke of op dinsdag 
in Heist. De markt is niet enkel een plaats 
waar je heerlijke vis of vers fruit kan kopen. 
Het is veel meer dan dat. Het is de plaats 
waar jong en minder jong, inwoner en 
tweedeverblijver elkaar ontmoeten. 
Je kan er rustig een praatje slaan of een 
heerlijk geurende koffie drinken op 1 van de 

gezellige terrasjes. 
Op zaterdag is het voor mij ook de per-
fecte aftrap van het weekend. Als de zon 
schijnt dan fietsen we met het gezin naar 
de markt. Slaan een praatje met bekenden 
en minder bekenden en genieten van het 
kuieren langs de kraampjes. 
Maar ook als het weer minder goed is, blijft 
de markt haar aantrekking behouden en is 
het er gezellig.

Met de marktkramers bouw je een vriend-
schappelijke band op. De markt geeft 
energie. Iedereen is er positief en maakt tijd 
voor anderen. Op de markt is het menselijk 
contact veel belangrijker dan de gsm. 
Mijn zoontje Conrad kan er zorgeloos 
rondlopen en gaat erg graag mee. Als 
de kleine dreumes al eens tegen iemand 
aanloopt dan wordt dat met een glimlach 
opgelost. En zo fietsen we na de markt, 
met een mand vol, goedgemutst naar huis 
of naar het strand. Een betere start van het 
weekend in onze prachtige badstad kunnen 
we ons niet wensen.

Bert  
De Brabandere

• 16 oktober 1975
• Sloep 9
• Gehuwd met Britt Schouppe
• Trotse papa van Conrad (2) 
• Persadviseur van minister Hilde 

Crevits
• Organisator Start-to-run in 

Knokke-Heist met moeder Erna
• Bloedgever
• Lid raad van bestuur 

woonzorgcentra AV Het Dak 
(De Noordhinder,   
Onze-Lieve-Vrouw Van Troost & 
De Mardyck)

• Gemeenteraadslid
• Actief sporter (Zwintriathlon, 

Knokke 10 km, strandlopen, 
zeezwemmen,…)

N° 17

Bezoekje aan de markt, de perfecte 
aftrap van het weekend
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Een juist evenwicht
De zee, de duinen, de zon, de wind & onze 
stranden zijn een bron van energie voor elk 
van ons. Hier komt iedereen - van jong tot 
jong van geest - samen om te sporten en 
te genieten. Hier delen we de eenvoudige 
zaken van het leven met elkaar. Taal is niet 
van belang; wel een goede portie positieve 
waarden, en een gemeenschappelijke 
zoektocht naar geluk. Dat alles kunnen we 
hier, in Knokke Heist, vinden. 
Knokke-Heist: voor mij staat deze badstad 
voor prachtige ( jeugd)herinneringen. Ik zie 
het potentieel van de gemeente zo voor 
me: iedereen kan hier zijn portie geluk 
vinden, daar ben ik rotsvast van overtuigd. 

Om die reden wil ik in de politiek stappen: 
ik wil zorgen voor de huidige inwoners, én 
voor de toekomstige generaties. 
Want we staan voor belangrijke uitdagingen 
op ecologisch, sociaal & economisch vlak. 
Dagelijks worden de inwoners & bezoekers 
van Knokke-Heist hiermee geconfronteerd. 
Ik vergelijk Knokke-Heist graag met een 
gevoelig ecosysteem; een ecosysteem dat 
we ten allen tijde in evenwicht moeten 
houden. 
Het succes van Knokke-Heist is het vinden 
van het JUISTE EVENWICHT tussen alles 
wat een badstad kan bieden. Dankzij de 
juiste mix van uitmuntende natuur, sport, 

cultuur, economie, welzijn, rust, activiteiten, 
veiligheid, properheid, toekomst, zekerheid 
en energie-neutraliteit, kunnen we allemaal 
ons geluk vinden en delen. Daar gaan we 
voor! 
Ik wil me heel graag voor jullie inzetten, 
om samen met jullie, dit zo belangrijke 
evenwicht te garanderen. Zodat Knokke-
Heist dé badstad wordt waar met RESPECT 
voor alle mensen, de natuur én de 
toekomstige generaties wordt geleefd. Antoine 

Geerinckx  

• 28 oktober 1977
• Sint-Jorisstraat 22
• Gehuwd met Severine Gevaert
• Papa van Arthur (12) en  

Amélie (11)
• Zoon van Dr. Paul Geerinckx
• 3-talig (NL, FR, EN)
• Studies: Business & Marketing/ 

Reclame University of 
Hertforshire (UK) & Universidad 
Ramon Llul (ES), Executive 
Master Marketing aan Solvay 
Business School (BE)

• Stichter & Zaakvoerder van 
CO2LOGIC: CO2-uitstoot 
& vervuiling van bedrijven 
verminderen

• Stichter & Zaakvoerder van 
Greentripper.org & Airscan.org 

• Vrijwilliger voor Surfrider 
Foundation Europe Belgian 
Coast: vervuiling van de zee 
aanpakken & andere NGO’s.

N° 15
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Katleen  
Lanckriet -   
Van Steen

• 5 maart 1966
• Hazegrasstraat 85
• Gehuwd met Bart Lanckriet
• Mama van Laura (22), Sarah (20) en 

Aaron (16)
• Afgestudeerd in 1988 als industrieel 

ingenieur landbouw optie tuinbouw 
• Verdere carrière: docent in een 

hogeschool tuinbouw, verslaggever 
voor een tuinbouwvakblad, export-
manager in een Frans fruitbedrijf.

• Na de overname van zijn ouderlijk 
akkerbouwbedrijf, hebben mijn man 
en ik een paardenpension uitge-
bouwd en kersenbomen geplant. Dit 
was de start van Zoete Polder. We 
telen kersen, pruimen en appels, 
waar we confituren van maken, maar 
ook fruitsappen en fruitbieren.

• Ik ben voorzitter van Unizo-Knokke, 
voorzitter van de BPW-damesclub, 
voorzitter van de milieuraad, lid 
van de raad Lokale Economie en 
gemeenteraadslid.

• Ik hou van paardrijden, schilderen 
op doek, sporten, lezen, reizen…

N° 31

te paard langsheen de velden en de 
zwinvlakte kan rijden, doe ik overmatig 
energie op. En die investeer ik graag 
in onze gemeente en de samenleving. 
Want alleen samen kunnen we er iets 
van maken.
Maar belangrijk is ook de impact van 
het toerisme op onze bedrijfsvoering. 
Met creativiteit en doorzettingskracht 
doen we het anders. De input van 
velen en de unieke uitstraling van onze 
gemeente Knokke-Heist maakt dat ik 
kansen krijg die ik graag waarmaak.
Ik heb interesse in tal van sectoren: 
landbouw en ondernemen, milieu 
en natuur, lokale economie … en 
van daaruit mijn engagement in 
de gemeenteraad, in Unizo, in de 
milieuraad … 
Mijn motto is ”Waar een wil is, is een 
weg” m.a.w. voor alles is een oplossing.
Ik ben een gelukkige kersenboerin, die 
dat graag deelt, maar die bovenal 
een trotse mama is. Mijn man en 
ik koesteren hen als onze grootste 
rijkdom.

Ik heb er mijn hart aan verloren: de 
weidse polder van het Hazegras, de 
teelt van akkerbouwgewassen: vlas, 
tarwe, aardappelen, suikerbieten, ... 
de productie van kersen, pruimen, 
appelen. Elke dag een nieuwe dag 
met nieuwe uitdagingen. Het trotseren 

van de natuurelementen met hun soms 
zware invloed op de oogst. Het gevoel 
van vrijheid, van ondernemen, van 
leven in een prachtige omgeving.
Alles is één. Door dit alles en door de 
omgang met de paarden staan we 
heel dicht bij de natuur. Als ik even 

Met gezond verstand 
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In een sportieve gemeente als 
KH voel ik mij als een vis in 
het water
Vòòr en na mijn studies LO beoefende ik 
meerdere sporten en zette ik ook anderen 
aan om dit te doen. Door blessures moet 
het nu allemaal wat rustiger en kan ik nu 
echt genieten van zwemmen in zee of 
baantjes trekken in het mooie zwembad 
Duinenwater. Ook ga ik samen met Pierre, 
familie of vrienden, geregeld fietsen in en 
om onze schitterende gemeente. In mijn 

jeugd heb ik door mijn ouders al sport 
leren ontdekken. Onze kinderen hebben 
we de sportieve spirit met de paplepel 
meegegeven. Sarah speelt actief competitie 
tennis. Thomas zet zijn voetbalpassie
verder in KFC Heist ( jawel, rugnr 10) na
jarenlang VV Westkapelle. KFC Heist, 
waar mijn grootvader Raymond Gobert 
ooit nog voorzitter was. Door het geven 

van tennisles en het coördineren van de 
tenniscampus Duinbergen (2002-2014) voel 
ik dat in onze gemeente de sportmicrobe 
goed geworteld is. Ook in onze lokale 
sportzaak merken we elke dag dat Knokke-
Heist een sportief DNA heeft.
Maar we moeten ook dagelijks oog hebben 
voor de inwoner voor wie het niet altijd 
evident is om een kwalitatief leven te leiden.
Stil zitten kan ik echt niet, daarom mijn 
dagelijks engagement voor onze gemeente.

Tine   
Gobert

• 23 maart 1964
• Arcadenlaan 33
• Gehuwd met Pierre Vuyts
• Mama van Sarah (28)   

en Thomas (26)
• Dochter van Liliane Serreyn, 

stichter/voorzitter van het 
oudercomité bij de Scouts en 
medestichter Gym Knokke-Heist 
en wijlen Huib Gobert bezieler 
en boegbeeld van het humor- en 
Cartoonfestival en medestichter 
TCDuinbergen

• Veelzijdige politieke interesse; 
verenigingsleven, sport, economie, 
toerisme, welzijn

• Master LO
• Uitbater sportwinkel Arcasport by 

Vuyts Family in de Lippenslaan
• Tennisleraar TCD, vroeger leidster 

Scouts en lesgeefster turnclub
• Sedert 2001 lid van de sportraad, 

OCMW-raadslid sedert 2012
• Lid algemene vergaderingen 

vzw Sportcentrum en autonome 
vereniging Het Dak (woonzorgcentra 
Noordhinder, OLV van Troost en 
assistentiewoningen Mardyck)

• Bestuurder vzw Sociaal Atelier 
‘strijk- en verstelwinkel’

N° 10
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Ik sta hier voor m’n (groot)ouderlijk huis in 
de Piers De Raveschootlaan (Pierslaan in 
de volksmond). Sinds 2013 heb ik hier m’n 
eigen zaak. Maar de geschiedenis van dit 
huis reikt veel verder. 
In 1917 werd het gebouwd als cinema, 
maar werd nooit zo gebruikt. De cinema-
zaal achteraan is nog licht herkenbaar, de 
projectiekamer doet tegenwoordig dienst 
als berging. 

Het gebouw werd eerst gebruikt door 
meubelzaak Kyndt. Oudere inwoners zullen 
dit zeker nog herinneren.
Rond de jaren ’70 vestigde het legendari-
sche jeugdhuis The Blue Bird zich hier. 
Geregeld komt er nog iemand binnen om 
hun nostalgische avonturen en romances 
die ze hier beleefden te vertellen. 
In het jaar 1976 kochten mijn grootouders, 
Gaston Wenmaekers & Rita De Bree, 

Nick  
Wenmaekers

• 30 december 1991
• Hendrik Consciencestraat 41/1.2
• Partner van Lotte Devlieger 
• Papa van Ella (1)
• baasje van Roger (op z’n 

Vlaams uitgesproken)
• Sinds 2013 zelfstandig fotograaf 

met winkel en studio dicht bij 
het Verweeplein

• Gewezen hoofdleider Chiro
• Gewezen bestuurslid Jeugdhuis 

’t Verzet
• Voorzitter politieke 

jongerenorganisatie
• Afgevaardigde in de Jeugdraad 
• Lid van JCI Knokke-Heist 
• Gewezen begeleider 

Vakantieplus-stages
• Ouders: Ronny Wenmaekers (nu 

samen met Annick Pintelon) & 
Iris Claeys

• Schoonouders: Filip Devlieger 
(nu samen met Laurette 
Dekuyper) & Dominique Loeys

N° 20

Ik heb hier mijn eerste 
stapjes gezet, als peuter   
en als zelfstandige

het pand. Het werd grondig gerenoveerd 
tot een handelszaak met daarboven hun 
woning. Ze verkochten er bed- en badlin-
nen, gordijnen, tapijt en andere decoratie- 
artikelen. 
Toen ze hun zaak verhuisden naar de 
Lippenslaan (waar nu Filou & Friends zit) 
werd de gelijkvloerse verdieping de woning 
van mijn ouders. Ik heb dus nog leren 
stappen waar ik nu mijn winkel heb.
Later werd het gelijkvloers terug winkel 
voor mijn vader Ronny, hij deed schilder- en 
decoratiewerken.
Vandaag woont m’n vader, samen met z’n 
vriendin Annick Pintelon, op de bovenver-
dieping. Ikzelf woon in Heist, samen met 
m’n partner Lotte, dochter Ella en hond 
Roger.
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De mooiste bloemenwinkel!
Aan het strand van Knokke-Heist heb ik de 
meest fantastische kinderjaren beleefd.
Elke dag zaten we ergens op ons 12 kilo-
meter lang strand. We konden ons hartje 
ophalen aan de diverse activiteiten die 
georganiseerd werden.
Samen met mijn zus Charlotte, probeerden 
we ook de leukste bloemenwinkel te heb-
ben. Met onze mini-onderneming maakten 
we veel nieuwe vrienden. Het werd ons al 
snel duidelijk dat talenkennis noodzakelijk is 
in onze toeristische gemeente Knokke-Heist.
Tijdens mijn schooljaren bleef ik me inzetten 
voor de jeugd. Ik was scoutsleidster, tennis- 
initiator en Knal!-bergkampbegeleidster. 

Ik wou de kinderen een mooie, avontuurlijke 
en speelse tijd geven, zoals ik die zelf ook 
heb meegemaakt. Samen met een sterke 
groep een doel bereiken, geef me enorm 
veel voldoening.  
Nu is het tijd om een grotere sprong te 
maken.
Knokke-Heist is een unieke gemeente, 
waar voor elk wat wils is.
Zowel voor de jeugd, als voor de oudere 
generaties is er veel te doen. Ik ben zeer 
bewust lid geworden van de Gemeente-
belangen omdat ik wil verder bouwen aan 
een Knokke-Heist, waar iedereen zich 
gelukkig en veilig voelt!  

Samen met een geweldig team en een 
gezonde drive zijn er blijvende positieve 
uitdagingen, die we willen, kunnen en zullen 
aanpakken. 
Met de Gemeentebelangen gaan we steeds 
voor het beste, zodat we in de toekomst 
nog lang een bloemenweelde mogen zien 
op het strand en in onze mooie gemeenten 
Ik kijk er alvast naar uit! 
Gaan we er allemaal samen voor? 

Let’s do it!
Astrid
Mestdach  

• 2 juli 1994
• dochter Frank Mestdach  

(gynaecoloog AZ Zeno) en 
Annick Deprez (lasertherapeute)

• Bachelor Marketing, Leuven - 
Master International Business, 
Madrid

• 4-talig (Nederlands - Frans - 
Engels - Spaans)

• Management Trainee ‘retail 
operations’ Lidl Belgium & 
Luxemburg

• Oud Scouts leider
• Actief bij de sportactiviteiten oa: 

zwintriathlon...
• Lopen, fetsen, tennis, skiën, 

reizen en gastronomie
• Motivatie: Knokke-Heist is top 

en ik wil meewerken aan een 
paradijs voor ons allen!

N° 19
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A F V A L B E H E E R

AGSO
Het agso (autonoom gemeentebedrijf voor 
stadsontwikkeling) is uitgegroeid tot een 
ware motor van de economische vooruit-
gang van onze gemeente. Via doordach-
te stedenbouwkundige projecten en de 
uitbouw van het waterbedrijf is ze voor de 
gemeente een baken van goed bestuur.

MAAK 
Onze gemeentelijke kunstacademie heeft 
onlangs haar naam gewijzigd: MAAK staat 
voor alles wat de kunstacademie doet in 
de artistieke en creatieve opvoeding van 
jongeren. Maar ook volwassenen komen 
er aan hun trekken door het zeer brede 
aanbod aan cursussen die in nauwe 
samenwerking met het cultuurcentrum 
worden georganiseerd. Bijna alles kan er 
ge-“maakt” worden. 

Verkeersveiligheid 
In onze gemeente is het belangrijk dat 
het voor iedere weggebruiker veilig is. We 
eisen van iedereen de snelheidsbeperkin-
gen te respecteren. Dit moeten we verder 
doen door te sensibiliseren met oplichten-
de kilometertellers en duidelijke borden.  
De weggebruiker moet zijn verantwoorde-
lijkheid nemen.

Financiën
Onze gemeente is 
een voorbeeld van 
een financieel gezonde 
gemeente. Gemeentebelan-
gen stelt zich dan ook garant dat dit zo 
zal blijven. Dus GEEN personenbelasting 
(zolang hogere instanties dit ons niet ver-
plichten), geen bijkomende lastenverhoging 
links of rechts en als overheid moeten wij 
zorgen dat de balans positief blijft. Wij 
zijn voorstander van privatiseren van vele 
zaken zodat grote projecten toch kunnen 
uitgevoerd worden zonder te wegen op 
de gemeentefinanciën.

Café, strandbars en  
terrassen
Niet alleen een belangrijke troef binnen 
het toeristisch aanbod, maar ook een 
belangrijke werkgever. We moeten de 
verschillende private uitbaters verder steu-
nen in een dynamiseren van het aanbod. 
Een veelzijdig, kwalitatief en ruim aanbod 
maakt onze gemeente voor bezoekers een 
aantrekkelijke bestemming.

Shopping
Als gemeente steunen me maximaal onze ge-
meente als shoppingstad bij uitstek. Een goed 
uitgebouwd handelsapparaat is de garantie 
voor aangename winkelstraten. De veranderende 
koopgewoontes maakt dat het voor een winkelier 
moeilijker is. We passen ons aan aan de nieuwe 
realiteit van het internetkopen. Door een ruim en 
verscheiden aanbod maken van onze gemeente 
een winkelgemeente bij uitstek. Gemeentebelangen 
streeft er dan ook na om de verschillende winkel-
straten aan te passen om ze nog aantrekkelijker 
te maken.

Nieuw ziekenhuis 
We hebben het geluk en de 
fierheid te beschikken over een 
uitmuntend, maar ook mooi, nieuw 
ziekenhuis. De werkgelegenheid 
en service naar onze inwoners, 
tweede verblijvers en bezoekers is 
dan ook primordiaal in de verdere 
uitbouw van deze nieuwe parel.
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Lokale economie 
Het lokale ondernemerschap is de 
motor van onze gemeente. Het is 
door hun creativiteit en dynamis-
me dat onze gemeente geworden 
is tot wat het vandaag is, vast en 
zeker een aangename gemeente.
De raad voor Lokale Economie 
speelt een uitermate belangrijke 
rol en is een aanspreekpunt voor 
iedereen. De goede relatie met 
de diensten van Toerisme maakt 
een duo die vruchtbaar is voor 
iedereen met initiatief.
Door de administratieve onder-
steuning te verbeteren kunnen wij 
deze economische motor bijko-
mende brandstof geven.

Hotels 
Het hoteltoerisme is een troef voor onze 
gemeente. Goed uitgebouwde en aan de 
tijd aangepaste hotelinfrastructuur maakt 
onze gemeente populair bij bezoekers. 
Meer en meer kleinere congressen en 
seminaries vinden hun weg naar Knokke-
Heist. Bijkomende hotelkamers door de 
nieuwe hotels aan de Kalvekeetdijk, de 
Zoutelaan en binnenkort op de nieuwe 
golf.

Werken en wonen
De vele nieuw- en vernieuw-
bouw zorgt voor veel werk 
voor onze ondernemers. We 
moeten dan ook zorgen dat 
de werknemers in onze ge-
meente kunnen wonen. Door 
de vele projecten met sociale 
inslag is dit mogelijk. Maar we 
mogen ook de open ruimtes 
niet opgeven. Daarom via 
inbreiding en creatieve ideeën 
proberen we grondverspilling 
tegen te gaan en gezellige 
en betaalbare woonwijken te 
creëren.

Landbouw
Knokke-Heist is al eeuwenlang een land-
bouwgemeente, en wil dat ook blijven. 
Gemeentebelangen is de partner bij uitstek 
van onze land- en tuinbouwers. We zijn 
terecht fier op onze rijke polders met hun 
vette weiden en prachtige boerderijen. Ze 
zijn bovendien een extra troef om onze 
gemeente aantrekkelijk te houden. Ieder-
een fietst immers graag door de mooie 
polders, en geniet van het weidse uitzicht.

‘t Walletje 
De KMO zone is een fel gegeerde plaats 
waar onze lokale ondernemers hun ding 
kunnen doen. Klein of groot, iedereen kan 
er een plaats vinden om zijn zaak uit te 
bouwen.
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Brandweer en politie
Langs de Natiënlaan ter hoogte van de 
Kragendijk komt een nieuwe brandweer-
kazerne. De huidige brandweerkazerne 
zal dan afgebroken worden en vervangen 
worden door een nieuw politiekantoor. 

Invalsparking en 
evenementensite
Een nieuwe invalsparking met evenemen-
tensite is voorzien ter hoogte van het 
toekomstige ronde punt van de Kragen-
dijk. Daar kunnen dan evenementen zoals 
Cirque du Soleil of andere een nieuwe 
locatie vinden.

Uitvaartcentrum
Binnenkort zal het nieuwe uitvaartcentrum 
naast de centrale begraafplaats haar 
deuren openen. De vraag naar een 
groter gebouw dan het huidige langs de 
Natiënlaan heeft de gemeente beant-
woord door deze realisatie mogelijk te 
maken. Een ruimte voor meer dan 100 
personen maakt het organiseren van een 
persoonlijke afscheidsplechtigheid mogelijk.

Senioren
Onze gemeente heeft net als de andere kustge-
meenten een gemiddeld oudere bevolking. Mensen 
komen hier graag om aangenaam en gezond van 
hun oude dag te genieten. We moeten dan ook 
de voorzieningen als moderne woon- en zorgcen-
tra verder uitbouwen, en ook bijkomende initia-
tieven ondersteunen waardoor deze zo lang als 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
De Seniorenadviesraad onder leiding van André 
Breckx organiseren heel wat activiteiten voor de 
senioren van onze gemeente. Naast de wekelijkse 
samenkomsten organiseren ze bijvoorbeeld ook in 
samenwerking met de Sportdienst Senior Sportief. 

Gezellige gemeente 
Onze gemeente heeft recent een aantal opmer-
kelijke initiatieven genomen om eenzaamheid van 
oud en jong aan te pakken. Door buurtwerking 
wil de Gemeentebelangen de mogelijkheden van 
samenleven en samenwerken onderzoeken en 
iedereen impulsen geven om contacten te leggen 
onder elkaar en te participeren aan het sociaal 
leven in onze gemeente. Dit moet een dringend 
probleem van eenzaamheid helpen oplossen.

Kinderopvang 
De kinderopvang in onze gemeente wordt goed 
ondersteund door de gemeentelijke diensten en 
de scholen. Een goede opvang maakt het voor 
jonge ouders mogelijk om kwaliteitsvol te werken 
en te leven. Ook voor de lokale economie is het 
belangrijk dat de kinderen van hun werknemers op 
een goede opvang kunnen rekenen. De opvang 
moet niet alleen in de schoolperiode, maar ook in 
vakantieperiodes voldoende mogelijkheden bieden.

Club Brugge
De werken zijn gestart aan het oefencom-
plex van Club Brugge in onze gemeente. 
Het is een eer dat de kampioen van België 
onze gemeente heeft uitgekozen om hier 
dagelijks hun spelers verder op te leiden.
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Toerisme
Onze gemeente is en blijft de belangrijkste 
toeristische trekpleister van de Oostkust. We 
hebben door de jaren heen een uitstekend 
imago gekregen in binnen- en buitenland. 
Vele initiatieven helpen dit imago hoog te 
houden: Zoute Grand Prix, Knokke Hypi-
que, Carnaval, Cartoonfestival, Kneistival, 
Vuurwerkfestival, World Press Foto,… vele 
uitstekende activiteiten die onze gemeente 
nationaal en internationaal op de kaart 
zetten. Maar ook de zeilclubs, de strand-
bars, de vele terrassen, de uitstekende 
hotels, de ruime restaurantkeuzes, de vele 
uitgangsmogelijkheden, maken een bezoek 
aan onze gemeente de moeite waard. 
We zijn immers bij uitstek de plek waar 
je in een korte vakantie de batterijen kan 
opladen.
We moeten dagelijks werken om onze bad-
plaats bovenaan de ladder te behouden.

Redders 
ter hoogte van het vuurtoren-
plein komt een nieuwe centrale 
redderspost, waar de coördinatie 
van de verschillende reddersposten 
makkelijk zal kunnen verlopen. Een 
goede en efficiënte reddersdienst 
is immers primordiaal voor onze 
toeristische industrie.

Strand
Een veilig en proper strand is een belang-
rijke troef voor de verdere uitbouw van 
onze toeristische gemeente.
De strand uitbatingen, zowel op als naast 
het strand, en restaurants maken het 
voor alle bezoekers aangenamer toeven 
in Knokke-Heist. Elke uitbating heeft zijn 
eigen troeven en samen is het een mooi 
en aantrekkelijk geheel.

Visserij 
De visserij is eeuwenlang verbonden met 
Heist. De leefbaarheid van deze industrie is 
niet gegarandeerd. We steunen alle initiatie-
ven om deze te verbeteren. 
We willen toch de herinnering aan deze 
lange periode levendig houden door de 
jaarlijkse vissershulde, de herwaardering 
van het Vissershuldeplein, het koesteren van 
de visserskapel en de collectie van Sincfala.

Winkelstraten
We willen de volledige winkeldriehoek in 
Knokke vernieuwen en aanpassen.  
Lippenslaan, Dumortierlaan en Kustlaan 
moeten verder uitgroeien tot een win-
kelboulevard waar iedereen graag komt 
shoppen. In Heist moet de omgeving 
rond het te vernieuwen Heldenplein en de 
versmalde Elizabetlaan een nieuwe impuls 
geven aan de lokale handel.

Heist 
Deelgemeente Heist zal de volgende 
jaren een metamorfose ondergaan.
Vele nieuwe projecten staan op stapel. 
De Heldentorens, het Community House, 
Nieuwe Ravelingen, Nieuw Heldenplein, 
Nieuwe inkom met aangepaste Elisabet-
laan en inkom Heistlaan, Nieuw Vissers-
huldeplein, verschillende vernieuwde en 
vergroende straten, … 

Werk
We zijn als gemeente niet getroffen door 
hoge werkloosheidcijfers.
Het toerisme is de motor. Door meer 
initiatieven te nemen om het hele jaar door 
mensen aan te trekken, zal horeca en klein-
handel bijkomende mogelijkheden krijgen.
Naast Toerisme met retail en horeca, zijn 
het ziekenhuis, de zorgsector en de haven 
van Zeebrugge een belangrijke werkgevers.
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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.


