
Knokke-Heist, 
vast en zeker.

Deel 4:

Het genot in 
Knokke-Heist 
te leven is mijn 
programma.
Een interview van    
Hugo Camps met   
Burgemeester    
Leopold Lippens



“De rijkdom van Knokke-Heist? 
Vogels, vlinders, bloemen. De stad is 
tegelijk oase gebleven. En omgekeerd. 
Knokke-Heist is mijn plek. Ik kan er 
blootvoets mediteren, er heerst de 
symbiose van thuis en vakantie, de 
infrastructuur draagt het stempel van 
de menselijke maat.”

Straks is hij veertig jaar burgmeester. 
Dan kun je spreken van een sig-
natuur. Knokke-Heist is Lippens, en 
omgekeerd. Aan politique politicienne 
heeft hij nooit gedaan. 

“Ik ben geen politicus, ik maak beleid. 
Waar zijn de staatsmannen heen? 
Ze zijn er niet meer. In de politiek 
voert nu middelmatigheid het hoge 
woord. De einder van de toekomst 
wordt niet gezien. 
De politiek heeft het land stukgemaakt. 
Knokke-Heist is nog de enige plaats 
waar Belgen zichzelf kunnen zijn. 
Mijn respect voor de meeste politici is 
opgebruikt. 

De burgemeester neemt me mee 
naar de oudste boom in zijn tuin. 
Een standbeeld voor de eeuwígheid. 

“Mijn dochter is getrouwd in deze 
tuin. Ik had aan die boom een altaar 
gemaakt van stro, korenbloemen en 
papavers. Ik had een priester inge-
huurd die daarbij paste. 
Achteraf kreeg ik een brief van een 
vriend die militant vrijmetselaar is. 

Hij schreef: “Ik geloof niet in God, 
maar ik denk wel dat hij op die mooie 
dag in uw tuin aanwezig was.”

Burgemeester Lippens kan van stro 
een paradijs maken. Ik hoor hem 
denken: liever stro dan marmer. 
Sinds jaar en dag is hij verbonden 
met de natuur. Hij kan tranen in de 
ogen krijgen van het rood van een 
roodborstje. 

“Knokke-Heist is mijn plek.   
Ik kan er blootvoets mediteren, 
er heerst de symbiose van thuis en   
vakantie.”
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“De gefuseerde gemeenten Knokke, 
Heist, Westkapelle en Ramskapelle zijn 
volledig geïntegreerd. 
Dat is op zich een huzarenstukje, 
want de politieke verhoudingen waren 
destijds compleet tegendraads. Knokke 
was aanvankelijk qua mandaten in de 
minderheid. 
Ik mag zeggen dat er nu eenvormig-
heid van bestuur is en dat de deelge-
meenten niet met oud zeer zijn blijven 
zitten. Overigens wordt er veel zorg 

besteed aan infrastructuur en bouw-
werven van Heist.”

Met de lijst Gemeentebelangen is de 
gemeenteraad gedepolitiseerd. 
De burgmeester is allergisch aan 
politiek in de raad. Daar mag alleen 
aan beleid worden gedaan. 

“Politiek is voor thuis. In de raad gaat 
het om Knokke-Heist, los van welke 
ideologie of populisme ook. Ik ben een 

Ik vind wel dat premier Charles Michel 
moedig is. Hij doet wat kan. Ik schrok 
van zijn lengte. Wat is die man groot, 
zeg.”

Leopold Lippens is de enige bur-
gemeester van het land die cult is 
geworden. Hij heeft het niet gezocht, 
zegt hij. De mensen houden van hem 
voor zijn franc parler. Hij spreekt niet 
met meel in de mond, benoemt wat 
goed en slecht is, verstikt het beleid 
niet in waterige compromissen. 
Lippens heeft een exotische touch in 
zijn spreken en in zijn humor. 
Zijn vestimentaire smaak is onnavolg-
baar. Zijn innerlijke trots is altijd en 
overal zichtbaar. 
Macht interesseert hem niet, het gaat 
om de verwezenlijkingen van zijn 
legislatuur. 
Hij blijft wie hij was, verkiezingen of 
geen verkiezingen. Hij zoekt de dis-
cussie met de kiezer, maar knielt niet. 
Politiek is voor hem een intellectuele 

ruimte, waar stedenbouw, mobiliteit 
en veiligheid worden getoetst aan 
nieuwe technologieën en de voort-
schrijdende tijdsgeest.
Bedelen om de stem van de kiezer is 
hem te armoedig en getuigt niet van 
respect voor de burger. 

“Politiek als smeekbede is non-politiek. 
Ministers en partijen generen zich daar 
niet voor, ik wel. Knokke-Heist heeft 
het cachet van allure veroverd en dat 
verplicht.“

“Ik ben geen 
politicus,  
ik maak   
beleid.”
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Gezichten lokken de mensen niet naar 
de politiek. De mensen komen naar 
Knokke-Heist omdat ze hier kwaliteit 
van leven vinden en niet omdat ene 
Leopold Lippens de gemeente be-
stuurt. Weet u, politiek is een nederig 
vak, of hoort het te zijn.”

In de veertig jaar dat hij burgemees-
ter is, heeft hij talloze modeverschijn-
selen doorstaan, maar de grootste 
revolutie van zijn ambtstermijnen was 
de technologie. 

“Internet heeft de wereld veranderd. 
Er is een overvloed van informatie ge-
komen. We worden overdonderd met 
800 doden in India, 500 in Lombok, 
een brug in Genua die is ingestort. 
Facebook online is de nieuwe wereld. 
We sterven online.”

“Gokkers doen hun ding online wat 
tot functieverandering van casino’s 
leidt. Winkels verdwijnen. Van de 1800 
winkels in Knokke-Heist zullen er in de 
komende tien jaar een deel verdwijnen. 
Ik heb nog de tijd van de spekwin-
kels gekend. Straks blijft alleen Vuitton 
nog over. Wie gaat er nog naar een 
bank? Banken zullen in het stadsbeeld 
verdwijnen.” 

“Ik denk dat wij niet beseffen wat de 
impact van Europa of de brexit zal 
zijn. Ik vrees dat de Engelsen van 
Londen een free city zullen maken, 
Singapore achterna.”

“Europa is een imbroglio van wetten 
en richtlijnen. Voor lokale bestuurders 
niet bij te houden. Daar zit ook de 
crisis van Europa. Van het ideaal is 
alleen de bureaucratie overgebleven. 

simpele mens en houdt het bestuur van 
de gemeente transparant en simpel. 
Daar kunnen populisten niet tegenop. 
Zij zijn geobsedeerd door de vraag: 
hoe word ik de volgende keer weer 
verkozen. Ik ben geobsedeerd door 
de toekomst van de gemeente op het 
gebied van veiligheid, infrastructuur en 
gezelligheid. Het genot in Knokke-Heist 
te kunnen leven is mijn programma.” 

Ach ja, verkiezingen. Een verwoed 
campainer is Leopold Lippens niet.
“Ik kwam in 1969 als 28-jarige op de 
lijst voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Campagne voeren was niet echt 
mijn ding, nog steeds niet. In de jaren 
zeventig trokken we nog met een 
karavaan door het dorp en lieten we 

plakploegen hun gang gaan. Ik had 
algauw door dat de mensen dat niet 
aangenaam vonden. De enige echte 
campagne is laten zien dat je er bent 
als de burgers je nodig hebben.”

Hij relativeert electoraal succes. 
“Kan u mij zes ministers uit Wallonië 
noemen? Of zes Vlaamse volksverte-
genwoordigers? Dat komt ook omdat 
die mensen hun onafhankelijkheid 
hebben ingeruild voor hun mandaat-
profijt. Ze zijn niet vrij meer en de 
burger voelt dat. Ik ben een vrije mens, 
ja. Heb nog nooit aan zelfcensuur ge-
daan, zeg wat ik te zeggen heb.” 
“De ego’s zijn te groot in de politiek. 
Wie herkent vandaag een politieker 
die hier over de Zeedijk wandelt? 

“De mensen komen naar Knokke-Heist 
omdat ze hier kwaliteit van leven 
vinden en niet omdat ene Leopold 

Lippens de gemeente bestuurt.”

76



over nagedacht, zoals over de droom-
locatie Duinenwater is nagedacht.”

Het mag niet verbazen dat graaf 
Leopold Lippens bijzondere aandacht 
heeft voor de esthetische identiteit 
van Knokke-Heist. Beelden en kunst-

werken moeten op de juiste plaats 
staan en de vele kunstgaleries wor-
den gekoesterd. Lippens is zelf een 
kunstenaar van gemoed. De verbeel-
ding aan de macht, voor de schoon-
heid van zijn gemeente mag het. De 
Griek in hem is Romein geworden.

Als lokale bestuurders worden we een 
doolhof ingejaagd.”

De prioriteiten in het toekomstige 
beleidsprogramma van burgemeester 
Lippens zijn transparant en duidelijk. 
Er komt geen demagogie aan te pas. 

“Uitgangspunt is het besef dat de 
mensen naar Knokke-Heist komen 
omdat ze hier properheid en vei-
ligheid vinden en omdat ze hier vrij 
kunnen leven. Er zit voor 1,5 miljard 
investeringen in de pipeline. We gaan 
in Heist een nieuw stadhuis bouwen 
en op het Heldenplein verrijzen drie 
grote gebouwen. Het casino wordt 
vernieuwd. Er komt een hotel met 350 
kamers en een tweede golfbaan. We 
stimuleren het fenomenaal prestige van 
de Concours Hippique en Zoute Grand 

Prix, investeren 20 miljoen in sportinfra-
structuur, de accommodatie voor Club 
Brugge wordt voltooid en er zijn de 
klassieke investeringen voor mobiliteit.”

“Het Zwin is in uitbouw en de veilig-
heid moet geoptimaliseerd worden. 
Dat betekent meer camera’s. Niet dat 
ik een fan ben van Big Brother, maar 
de mensen moeten het gevoel hebben 
dat ze in Knokke-Heist veilig zijn. Dit is 
de ambitie van een groep mensen van 
Gemeentebelangen. Alleen kan ik niets. 
Ik streef ook niet naar macht. Des te 
meer naar ideeën. Dat de brandweer 
verplaatst wordt is het gevolg van 
studie en overleg.”

“Weet u dat we van een rondpunt in 
Westkapelle naar Saint-Tropez kunnen 
rijden zonder één rood licht? Daar is 

“Uitgangspunt is het besef dat 
de mensen naar  Knokke-Heist  
komen omdat ze hier properheid 
en veiligheid vinden en omdat ze 
hier vrij kunnen leven.”

“Weet u dat we van een rondpunt in 
Westkapelle naar Saint-Tropez kunnen 
rijden zonder één rood licht?”
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Er staat hem nog een grote strijd 
te wachten. Wat heet, een strijd op 
leven en dood. Er is een plan in de 
maak om voor de kustlijn van Knokke 
een kunstmatig proefeiland aan te 
leggen. Het college en de gemeente-
raad zijn radicaal tegen, watersport-
clubs zijn wanhopig en burgemeester 
Lippens is des duivels. Hij zal het 
project te vuur en te zwaard bestrij-
den, heeft hij de inwoners van Knok-
ke plechtig beloofd. Een badstad 
zonder bruisende golven en zeezicht 
is geen badstad meer. Wat overblijft 
zou een kanaal zijn.

Lippens, nu enigszins moedeloos: 
“Dat project wordt een ecologische 
en economische catastrofe voor 
Knokke-Heist. Het lugubere is dat ze 
het presenteren onder het mom van 
bescherming tegen de zee.” 

“Misschien verdwijnt Knokke-Heist wel. Ik 
heb geregeld contact met verschillende 
winkelketens die in onze badstad brood-
nodig zijn. Hun standpunt was duidelijk: 

“Dat eiland is de grootste 
uitdaging sinds de 
Tweede Wereldoorlog.”

Diepe emoties blijven onderhuids bij 
burgemeester Lippens. Zijn verdriet 
slaat altijd naar binnen. Ook daarom 
spreekt hij nog weinig over het ver-
lies van zijn trouwe luitenant, eerste 
schepen Maxim Willems. Het verlies 
heeft er in gehakt. In gedachten 
toetst hij initiatieven en hervormingen 
in het beleid nog steeds af aan de 
geest van de vroegere zwaargewicht 
van de gemeenteraad. 
Over de dood heen.

Lippens was de visionair, Maxim de 
uitvoerende architect. Ze vormden 
een onverbrekelijk beleidsduo. Ze 
hadden maar een half woord nodig 
om elkaar te begrijpen. 

De dood van Maxim Willems had bij 
Leopold Lippens de uitwerking van 
een injectie om het gaspedaal nog 
wat dieper in te drukken. 
Mede namens Maxim. 

Groei en ontwikkeling van Knok-
ke-Heist werden doorgezet, zoals 
Maxim dat zou gewild hebben. 
Burgemeester Lippens is altijd dis-
creet over zijn binnenkant. Maar al 
zijn intimi weten dat het gemis van 
Maxim Willems hem nog steeds pijn 
doet. Productieve pijn, want door het 
wegvallen van zijn rechterhand heeft 
hij zich persoonlijker op het welzijn 
en welbevinden van zijn gemeente 
gestort. 
Mede ter ere van Maxim. 
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Leopold Lippens heeft een mooie 
woede in zich. Sandinist aan de 
Noordzee? Het heeft nationale be-
kendheid gegeven. Of dat hem als 
zeventiger behaagt? 

“Ik ben simpel, lach graag en vertel 
graag leugens. Ik ben nooit veranderd, 
voel me een vrije vogel.”

“Op mijn liefde en enthousiasme voor 
Knokke-Heist zit geen spat sleet. 
Ouder worden heeft me niet veran-
derd. Ja, voor de meisjes natuurlijk wel. 
Maar verder is het alleen maar leuk, 
want het is de enige manier om lang 
te leven.”  

als het eiland er komt is er veel kans 
dat we weg zijn. Ik ga vechten voor 
dood tegen deze boze plannen. Dat 
eiland is de grootste uitdaging sinds de 
Tweede Wereldoorlog. De overstromin-
gen van 1953 waren een fait divers.“
“We hebben advocatenkantoren en ad-
viseurs uit het buitenland ingehuurd om 
ons bij te staan. Ook voor de mensen 
die een appartement op de Zeedijk 
hebben, want als dat eiland er komt, zijn 
ze hier weg.”

“Van de 250 restaurants zullen er veel 
de deuren sluiten. De aantasting van 
Knokke met een proefeiland voor de 
kust is brute machtspolitiek. Er zijn mo-
dellen om zand op te spuiten en dijken 
te bouwen, maar voor het eiland komen 
ze met hele boeken. Dat is op zichzelf 
al een provocatie.”

Op mijn liefde en enthousiasme 
voor  Knokke-Heist
zit geen spat sleet.
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Graaf Leopold Lippens was 30 jaar 
lang mijn baas boven alle partijpolitiek. 
Gedurende 22 jaar was ik schepen 
van Openbare Werken en nadien 8 
jaar met de bevoegdheid Stedenbouw 
(1983-2013).
Hij steunde mij destijds enorm om aan 
te sluiten bij de “Gemeentebelangen” 
en daardoor kon ik me verder blijven 
inzetten ten dienste van onze bevolking.
Voor patrimoniale zaken mocht ik hem 
graag adviseren, wat niet altijd even 

eenvoudig was… soms liepen onze 
meningen wel eens uiteen maar door 
te praten bereikten we altijd een over-
eenstemming...
Hij is een man met een toekomstge-
richte visie en dat straalt hij ook uit…. 
Zijn familie lag van oudsher aan de 
basis van de evolutie en faam van 
onze badstad. Deze zaken zijn niet 
weg te denken in onze plaatselijke ge-
schiedenis die me nauw aan het hart 
liggen. Zijn vader Leon Lippens heb ik 

altijd enorm gewaardeerd.
Nieuwe uitdagingen voor Knok-
ke-Heist zijn nog altijd primordiaal 
in de huidige sterk evoluerende tijd. 
Reeds vele jaren probeert “Mijnheer 
Pol” deze met volharding te verwe-
zenlijken Hij is dé man die zijn streek 
kent en die zijn Knokke-Heist blijft 
promoten en liefhebben.

Danny Lannoy
Ere-schepen

30 jaar geleden, bij de oprich-
ting van de Gemeentebelangen 
Knokke-Heist kreeg ik een brief 
van de vader van onze burge-
meester, Léon Lippens. 
Hij feliciteerde ons met deze 
start en voorspelde een grote 
toekomst voor deze groep. 
Ik ben overtuigd dat Leopold 
Lippens zijn vader niet ontgoo-
cheld heeft. Een grote persoon-
lijkheid en leider. Hierdoor waren 
al die jaren samenwerken met 
hem, weliswaar in de schaduw, 
geen opdracht maar een uitda-
ging. Voeg daarbij zijn enorm 
empathisch vermogen en die 
band kan niet meer stuk! 
Vele mensen denken dat we 
enkel jaknikkers zijn bij de  
Gemeentebelangen maar ik kan 
jullie verzekeren dat niemand de 
onderlinge discussies uit de weg 
is gegaan. Dit gebeurde echter 
altijd binnenskamers. Sans rancu-
ne. Wat er dan uit de bus kwam 
was steeds wat best was voor 
Knokke-Heist! 
Het resultaat kennen jullie. Het 
beste hoekje van België met een 
ongelofelijke kwaliteit van leven.
Houden zo! 

Daniel Despiegelaere
Schepen van burgerzaken

Ere-schepenen Danny Lannoy, Luc Lierman, Paul Geerinckx, Ingrid Reubens, 
Daniël De Vlaminck en schepen Daniel Despiegelaere steunen onze Burgemeester.

1514



In ‘83 werd ik gemeenteraadslid, in het 
kwartet van de Volksunie en vanaf ‘89 
was ik enig raadslid voor de VU. Ik 
voerde dus 12 jaar oppositie! De bur-
gemeester was toen al Graaf Leopold 
Lippens, ik ken er geen andere, en 
toen al was ik overtuigd dat we geen 
betere burgervader konden hebben 
voor Knokke-Heist en, hopelijk nog 
voor vele jaren! Ik leerde hem kennen 
én waarderen, voor zijn dossierkennis, 
zijn zin voor realiteit, zijn humor, zijn 
werklust! Hij vroeg  mij op de GBL lijst 
te staan voor de verkiezingen van ‘94; 
en na overleg met de VU-leden werd 
het een JA! Ik werd in ‘95 schepen, 
met de bevoegdheden die ik 22 jaar 
mocht behartigen!
Ik genoot van een prima samen-
werking met de burgemeester en de 
diverse andere schepenen! Boeiende 
jaren werden dat! “Nadenken, Luiste-
ren en Werken” waren, en zijn, voor 
onze burgervader, én zijn college, dé 
sturende code in het bestuur van onze 
riante badstad! In al die jaren samen-
werken met hem, begrepen we mekaar 
meer en meer, zonder dat altijd veel 
woorden nodig waren! Ook door hem, 
deed ik mijn mooie taak met hart en 
ziel... tot het laatste uur! Persoonlijk blijf 
ik hem dankbaar, voor de kansen die 
ik kreeg, gedurende al die jaren! 
Had hij mij in ‘94 niet gevraagd, voor 
de GBL, dan was, voor mij het meebe-
sturen wellicht gestopt, na de 12 jaar 
oppositie!

Ingrid Reubens
Ere-schepen van burgerzaken

Naast mijn ervaring in kabinetten met 
ministers was deze als schepen in het 
college met burgemeester Lippens een 
unieke en aparte positieve ervaring. Een 
bevlogen wereldman die houdt van zijn 
gemeente, met een enorm inzicht en 
toekomstvisie, gevoel voor humor, bereid 
tot luisteren en vooral hij kan waardering 
tonen. Samenwerken met hem betekent 
samen een visie en doel voor ogen 
hebben met resultaat voor onze inwo-
ners. Welk beter gevoel kun je hebben als 
deze inwoners jou deze opdracht hebben 
toevertrouwd. Hij steunde mijn beleids-
programma als schepen van veiligheid en 
preventie en inzake het personeelsbehoef-
tenplan. Hij is de lijm van de eenheid in 
onze lokale politiek, onimiteerbaar, en een 
echte vriend geworden.   

Hugo De Plecker
Ere-schepen

Gedurende de vele jaren van intense sa-
menwerking met onze burgemeester, wens 
ik toch het volgende te stipuleren: hij werkt 
op het lokaal niveau, met steeds een re-
ferentie naar het globaal en internationaal 
gebeuren. “Think global, act local’’. Dit is 
een grote meerwaarde voor iedereen van 
ons, maken we nu deel uit van de admi-
nistratie, de horeca of de een of andere 
sport of culturele beweging. Voor onze 
badstad, dewelke van het toerisme leeft, 
en telkens zijn positionering opnieuw moet 
waarmaken, ondersteunen we het beleid 
en hebben het grootste vertrouwen in de 
toekomstige ploeg.

Dr. Paul Geerinckx

Toen ik enkele weken terug de eerste 
affiches voor de Gemeentebelangen aan 
het plakken was, was dit een moment 
van heimwee. Heimwee naar mijn “moat” 
Maxim! Honderden affiches hebben we 
samen aangeplakt. In de aanvang was 
het nog wild plakken, overplakken enz. 
Dikwijls dan ook blijven plakken… Een 
eerste gemeenteraadsverkiezing in 30 jaar 
zonder de figuur van Maxim verdient dan 
ook een terugblik. Het was inderdaad bij 
de verkiezingen van 1988 dat Maxim zijn 
intrede in de politiek deed. Ben het hem-
zelf nog persoonlijk gaan vragen in zijn 

ouderlijk huis. Was memorabele avond. Maxim, je wist toen al wat je wou! Je moest als nieuwe 
kandidaat de lijstduwersplaats hebben of anders niets! Je kreeg hem omdat je naam begint met 
de letter W en de GBL (zoals dit toen heette) koos voor ”L’alfabet”. Toen de uitslag bekend werd 
bleek dat je zowaar na onze Burgemeester de meeste stemmen had. Eerste Schepen kon je 
echter door de coalitievorming nog niet worden. Geen nood! Je nam toch de leiding en sleurde 
de GBL vooruit als schepen van Cultuur en Jeugd. Je kreeg geleidelijk aan een voet tussen de 
deur in elk dossier. Vanaf 1994 was je dan ook eerste schepen. En dat sleuren heb je gedaan 
tot je niet meer kon in 2014. Stilaan werd je de rechterhand van de Burgemeester die je meer 
en meer vertrouwen gaf. Je barstte van creativiteit en ideeën. Je botste daardoor ook met velen. 
Ook met de Burgemeester, Piet Denorme en mezelf. Zo kan ik er mij nog enkele meningsver-
schillen (licht uitgedrukt...) levendig voorstellen. Je ging de discussie niet uit de weg en we trokken 
er de lessen uit. We bleven wel vrienden. Honderden dossiers en realisaties zijn er het resultaat 
van. Een opsomming hiervan geven is onbegonnen werk! De Gemeentebelangen” vaarden” er 
wel bij. Dat zie je zo aan de evoluties van het aantal zetels en het procent van de stemmen die 
de Gemeentebelangen veroverden. Dit is een waardering van de inwoners voor de ploeg die je 
samen met Burgemeester Lippens had geleid.

Die ganse periode was je ook nog lieve echtgenoot en vader. Nam je de zorg voor je mama 
sterk ter harte en was je steeds bekommerd om zoveel en zovelen. Jouw “gasten”! Jouw “moa-
ten”. Kortom je hebt aan 300km/h geleefd. Ons laatste contact was van ziekenhuisbed naar 
ziekenhuisbed. Via GSM en I-Pad. Zelfs toen konden we het nog niet laten. “Compagnons de 
route“ sinds zo lang. Wat wil je? 
Ik denk dat je tevreden zou zijn met onze nieuwe lijst. Zoveel frisse jongeren waarvoor jij de 
inspiratiebron bent geweest! “Deure doen” zou je gezegd hebben!

Toe tonne!

Danny Despiegelaere

 1988 1994 2000 2006 2012 
Aantal zetels 11/29 20/31 23/31 22/31 24/31 
% stemmen 34 54.6 65.2 60.15 64.83
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“Voor een ondernemer zijn een sterke visie en een 
goed onderzochte strategie binnen een bedrijf 
uiterst belangrijk om een project te ontwikkelen. 
Als je voor dat project in zee kan gaan met een 
burgemeester die voor zijn gemeente óók een 
duidelijke, duurzame visie voor ogen heeft, boek je 
snel vooruitgang. Dat heb ik mogen ervaren bij de 
bouw van het Belfius Basecamp, het trainingscom-
plex van Club Brugge in Westkapelle. 
Knokke-Heist en Club Brugge gaan mekaar ver-
sterken, dankzij het krachtige beleid van burge-
meester Lippens. Op deskundige en professionele 
manier weet hij op alle beleidsdomeinen zijn sterke 
visie te vertalen in daden, met respect voor alle 
wetten en regels, en met eerbied voor de inwo-
ners en de omgeving. Leopold Lippens is een man 
van zijn woord. De sterke aanvoerder van Knok-
ke-Heist.”

Bart Verhaeghe
Voorzitter Club Brugge

Verkiezingsavond in Hof Ter Mude met alle kandidaten op 22 september.
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De jeugd is onze toekomst. Tussen 19 
en 30 jaar hebben we maar liefst 5 
kandidaten die hun kans grijpen om 
mee het beleid vanKnokke-Heist te 
bepalen. Ze zijn de bestuurders van 
morgen en verdienen vandaag al uw 
steun. Een stem voor de jeugd is een 
stem voor Knokke-Heist.Maar onze lijst 

is ook een lijst van vernieuwing. Liefst 
16 van de 31 kandidaten zijn voor de 
eerste keer kandidaat. Nieuwe frisse 
ideeën horen bij een groep die ook de 
toekomst van Knokke-Heist verder wil 
inspireren. Een stem voor Gemeente-
belangen is een stem voor ervaring en 
vernieuwing.

v.l.n.r. Wenmaekers Nick, Mestdach Astrid, burgemeester Leopold 
Lippens, Van Lersberghe Yentl, Couhysder Neil, Vanneste Laura
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v.l.n.r. Geerinckx Antoine, Wenmaekers Nick, Van Caeyzeele Olivier, Bienstman - 
De Vreeze Françoise, Muyllaert Michael, Seurynck Katrien, Van Eeghem Philip, 

Costers Nadine, Gobert Tine, Bedert Christel, Morbee Jan, Vervarcke - Pattyn Anne, 
Bodyn Olivier, van der Hooft Kathleen, Demeyere Kris, Van Lersberghe Yentl, 

De Groote Piet, Vandenbussche Annie, Lippens Leopold, Vanneste Laura, 
Wittesaele Anthony, Mestdach Astrid, Heyman Alexander, Vlietinck Philippe, 

Lanckriet - Van Steen Katleen, Couhysder Neil, Maes Fabienne, Vanlerberghe 
Franky, Cauwels Katrien, De Plecker Kelly, De Brabandere Bert                      
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Lippens Leopold 
Burgemeester 
Zoutelaan 248 
graaf.leopold.lippens@knokke-heist.be

Vervarcke - Pattyn Anne 
Lippenslaan 207/51 
vervarckepattyn@gmail.com

Van der Hooft Kathleen  
Meerlaan 113 
kathleen.vanderhooft@knokke-heist.eu

Vandenbussche Annie  
Rustoordstraat 34 
annie.vandenbussche@knokke-heist.eu

De Groote Piet  
Boterbloemstraat 15 
piet.degroote@knokke-heist.be

Wittesaele Anthony  
Westkapellestraat 271 
anthony@wittesaele.be

Demeyere Kris  
De Terp 7 
kris.demeyere@knokke-heist.be

Morbee Jan 
Westkapellestraat 382 
jan.morbee@knokke-heist.be

N° 02 N° 06

N° 01 N° 05

N° 04 N° 08

N° 03 N° 07
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De Vreeze Francoise  
Heistlaan 173 
francoise.devreeze37@gmail.com

Vanneste Laura  
Bakboord 45 
laura_vanneste@hotmail.com

Vlietinck Philippe  
Middeldiep 16 
philippe.vlietinck@skynet.be

Geerinckx Antoine 
Sint Jorisstraat 22 
leolippens@gmail.com

Gobert Tine  
Arcadelaan 33 
tinegobert@telenet.be

Heyman Alexander  
Zeedijk 178 
alex@glashandelverheye.be

Bedert Christel  
Sasstraat 12 
christeltamtam@telenet.be

Van Eeghem Philip  
Onderwijssstraat 37 
pveeghem@gmail.com

N° 10 N° 14

N° 09 N° 13

N° 12 N° 16

N° 11 N° 15
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Wenmaekers Nick  
Hendrik Consciencestraat 41 1.2 
nick@nickwenmaekers.be

Mestdach Astrid  
Hortensialaan 45 
astrid.mestdach@icloud.com

Muyllaert Michael  
Dudzelestraat 37 
michael.muyllaert@gmail.com

De Plecker Kelly  
Logboek 16 
info@hoteltekoop.be

De Brabandere Bert  
Sloep 9 
bertdebrabandere@gmail.com

Van Lersberghe Yentl  
Halvemaandreef 14 
yentl.van.lersberghe@telenet.be

Neil Couhysder 
Onderwijsstraat 
couhysderneil@hotmail.be

Maes Fabienne  
Boomgaarden 60 
fabiennemaes024@gmail.com

N° 18 N° 22

N° 17 N° 21

N° 20 N° 24

N° 19 N° 23
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Bodyn Olivier 
Polderstraat 70 
info@wijnenbodyn.be

Costers Nadine  
Alfred Verweeplein 14 b 42 
nadinecosters@outlook.be

Lanckriet - Van Steen Katleen 
Hazegrasstraat 85 
zoetepolder@skynet.be

Seurynck Katrien 
Kustlaan 30 
immolock@skynet.be

Vanlerberghe Franky 
Pinksterbloemhof 20 
franky.vanlerberghe.1971@gmail.com

Cauwels Katrien  
Nieuwstraat 97   
kidsbeach@icloud.com 

Van Caeyzeele Olivier  
Natiënlaan 85/11 
ovancaeyzeele@dela.be

N° 30

N° 25 N° 29

N° 28

N° 27 N° 31

N° 26
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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.


