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Vernieuwde website stad Blankenberge druk bezocht! 
 
De voorbije zomer toonde aan dat de vernieuwde website van Blankenberge www.blankenberge.be 
velen kon bekoren. De website had maar liefst een gemiddelde van 2000 unieke bezoekers per dag!  
De maand juli was een echte topper: 
 
Maand Juli Augustus 

Aantal bezoekers per dag 2052,77 1755,23 

Aantal bekeken pagina’s 391009 297847 

 
De meest bezochte pagina’s zijn de evenementenkalender, het verblijfsaanbod en de webcamera. De 
nieuwe “look & feel” van de website valt duidelijk in de smaak. Meer en meer mensen vinden dan ook 
hun weg naar Blankenberge via het internet. 
 
 
 

De Blazuin: Brel Project 3 – 18 oktober 
 
“De Blazuin” staat voor het intergemeentelijk samenwerkingsproject tussen De Haan, Blankenberge 
en Zuienkerke.  
 
Dit jaar staat De Blazuin in het teken van Jacques Brel. In oktober 2008 is het dertig jaar geleden dat 
deze, aan onze kust graag geziene gast, overleed. Op alle mogelijke manieren wordt hij door De 
Blazuin in de kijker gezet.  
 
Zuienkerke opent de Brel-veertiendaagse met de tentoonstelling ‘Het vlakke land / Le plat pays’, een 
tentoonstelling waar iedere amateurfotograaf kan aan deelnemen. Meer info hierover is te verkrijgen in 
het cultuurcentrum.  
 



In Blankenberge vertelt Toon Hillewaere meer over het leven en werk van Brel. De vzw Save Askoy II 
zal een voordracht geven over de boot van Brel, zijn verblijf in Blankenberge, en andere anekdotes. 
 
In De Haan kan je in de heropende oude cinema ‘Rio’ een film rond deze man meepikken, en de 
stadsgidsen nemen je in een lyrische wandeling mee naar waar Brel ooit liep.  
 
Gedetailleerde info over De Blazuin vind je op de Blazuin flyers en affiches en op 
http://cultuur.blankenberge.be 
 
 

Aanstellen kunstschatter 
 
Het Stadsbestuur Blankenberge stelt een expert aan om kunstwerken- en voorwerpen die het 
regelmatig aangeboden krijgt te laten schatten. 
Het stadsbestuur opteert voor de aanstelling van een kunstschatter per afroep voor een termijn van 
drie jaar.  
 
   

MobiDis - mobiel klantenloket TMVW  

Waar en wanneer in onze gemeente/stad? 
 
�           Donderdag 13 maart 2008 - avond (16.30 - 18.30) – gemeentehuis 
�           Donderdag 15 mei 2008 - avond (16.30 - 18.30) – gemeentehuis 
�           Donderdag 10 juli 2008 - avond (16.30 - 18.30) – gemeentehuis 
�           Donderdag 4 september 2008 - avond (16.30 - 18.30) – gemeentehuis 
�           Donderdag 2 oktober 2008 - avond (16.30 - 18.30) – gemeentehuis 
 
�   J.F. Kennedyplein- Blankenberge (parking rechts van gemeentehuis) 
 
 

Het Energieprestatiecertificaat (EPC)  
 
Tegen uiterlijk 1 januari 2009 moeten een groot aantal publieke gebouwen een 
energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen hebben uithangen op een�voor het 
publiek duidelijk zichtbare plaats. Deze verplichting geldt voor publieke gebouwen met een bruikbare 
vloeroppervlakte groter dan 1000 m² waar een publieke organisatie is gehuisvest en die vaak door het 
publiek worden bezocht. 
Het EPC voor publieke gebouwen drukt de energetische kwaliteit van het gebouw uit aan de hand van 
een kengetal. Het kengetal wordt berekend op basis van de bruikbare vloeroppervlakte en de 
energieverbruiken van exact één jaar. Op het EPC zal de energieprestatie van het gebouw 
vergeleken worden met de referentiewaarde van gelijkaardige gebouwen door het kengetal te 
positioneren op een kleurenbalk. Daarnaast worden op het EPC ook�energiebesparende adviezen 
vermeld. Deze adviezen zijn niet verplicht uit te voeren maar geven gebruikers en�bezoekers van het 
gebouw nuttig advies over hoe energie kan bespaard worden in de gebouwen. Nieuwe publieke 
gebouwen die na 1 oktober 2007 door een publieke organisatie in gebruik worden genomen, moeten 
uiterlijk vijftien maanden na de ingebruikname over een EPC beschikken. Het EPC is tien jaar geldig. 
 

Schepen van Milieu, Patrick De Klerck:”Om een EPC op te maken kan een beroep gedaan worden op 
een door het Vlaamse Energieagentschap erkende externe deskundige voor publieke gebouwen. 
Men kan ook een beroep doen op een interne energiedeskundige, dit is dan een personeelslid met 
minstens twee jaar ervaring op het vlak van energiezorg. Het Stadsbestuur opteert om een erkende 
externe deskundige aan te stellen. 

Het opstellen van het EPC houdt de volgende stappen in : 



1) De startwaarden van de meterstanden van elektriciteit, gas en stookolie noteren.  
2) De eindwaarden van de meterstanden van elektriciteit, gas en stookolie noteren. 
3) De totale bruikbare vloeroppervlakte bepalen en een (beperkte) energieaudit uitvoeren. 
4) De gegevens invoeren in de webapplicatie. 
5) Het certificaat afleveren. 

Na intern onderzoek blijkt dat voor Blankenberge volgende stadsgebouwen vallen onder de EPC-
regelgeving : 1) Stadhuis – Politiebureau ; 2) Casino ; 3) Sportzaal D’Hoogploate ; 4) Technische 
Dienst. 
Vermits het Zwembad De Noordzee en de Sportdoze beheerd worden door de TMVW dient o.i. 
TMVW de EPC-verplichtingen na te komen. 

De prijs voor de opmaak van een EPC bedraagt gemiddeld 1.000 EUR (excl. BTW) per gebouw 
zodat de totale raming 4.000 EUR (excl. BTW) bedraagt”.  

Een aantal externe deskundige zullen nu in navolging van de beslissing van het College 
aangeschreven worden in functie van de prijsaanvraag. 
 
 

Aanpak duivenoverlast 
 
Op een aantal plaatsen in het stadscentrum van Blankenberge, in de buurt van leegstaande panden, 
werden de voorbije weken grote aantallen duiven gesignaleerd. De duiven zorgen voor verschillende 
soorten van overlast: uitwerpselen, lawaaioverlast. 
Om te vermijden dat de problematiek een uitbreiding neemt, heeft het College van Burgemeester en 
Schepenen beslist om, net als enkele jaren geleden, een beroep te doen op een gespecialiseerde 
firma om te pogen de overlast in te dijken door de duiven te vangen in combinatie met het verjagen 
van de duiven en dit gedurende enkele maanden. 
Hiervoor zal eerstdaags een prijsvraag gericht worden aan enkele gespecialiseerde firma’s zodat de 
overlast op korte termijn kan aangepakt worden. 

 

Mountainbike aan de kust 
 
Sport Overleg Kust stelde een lijst samen met zoveel mogelijk mountainbikeactiviteiten en hoopt 
hiermee de kust te promoten als de ideale plaats om sport te beoefenen. Ze willen hiermee 
benadrukken dat sport van groot belang is in de huidige trend van het actief toerisme als ook voor de 
lokale bevolking. 
Mountainbikekalender van de kust winter 2008-2009 
 
Kalender strandraces: 
 

17/10/2008                   Oostende          BK Politiediensten 
19/10/2008                   Oostende 
09/11/2008                   Bredene            Mountainbike Classic Bredene 
07/12/2008                   De Panne 
21/12/2008                   De Haan 
01/02/2009                   Blankenberge 
01/03/2009                   Knokke-Heist 

 
 

Kalender toertochten: 
 
      21/09/2008                   Oostende          Lange Avondmountainbiketocht               
      02/11/2008                   Middelkerke      Chouffetocht 
      28/12/2008                   De Haan           Kerst VTT 
      07/02/2009                   Nieuwpoort 



07/03/2009                   Koksijde           Koksijde - De Panne 
 
Meer info via de website : www.sportoverlegkust.be 
 
 

Vlaanderen Lekker Land, Blankenberge Lekkere Stad 

2008 werd door Toerisme Vlaanderen uitgeroepen tot het jaar van “Vlaanderen Lekker Land”. 
Blankenberge maakte van de gelegenheid gebruik om tal van initiatieven te nemen in het kader van 
dat gastronomisch jaar en onze badplaats als “lekkere stad” mee te promoten. 
 
Dit voorjaar konden de gasten genieten van twee soorten menu’s in het kader van “Tafelen in 
Vlaanderen”: 

- ter gelegenheid van de “Week van de Zee” serveerden heel wat Blankenbergse restaurants 
een Menu Terroir 

- ter gelegenheid van de Tweedaagse Voettocht kon men genieten van een “Stappersmenu” in 
tal van restaurants 

 
Het paradepaardje van de Blankenbergse evenementenkalender, het bloemencorso, stond op 31 
augustus volledig in het teken van al dat lekkers en had als thema “Corso à la carte”. Meer dan 
100.000 toeschouwers kwamen watertanden en genoten ten volle van dat kleurrijk spektakel. 
 
Momenteel loopt nog tot eind november de actie “Tafelen met de voeten in zee”. Er wordt een 
geselecteerd menu geserveerd aan een vaste prijs – 25 of 50 euro – dat door handelszaken wordt 
samengesteld op basis van heerlijke streekproducten.  Er wordt telkens gewerkt met garnalen voor 
het voorgerecht en met Noordzeevis voor het hoofdgerecht. 25 restaurants nemen hieraan deel. 
 
Op zaterdag 20 september gaat in de Consciencezaal van het CC Casino de tentoonstelling 
“Tafelen” van start met werken van lokale kunstenaars. Deze is nog te bezichtigen tot 28 september. 
 
Een winters hoogtepunt in dit gastronomisch jaar is de “Nacht van de Belle Epoque” met galadiner 
op zaterdag 11 oktober om 19u in het CC Casino, dit in de aanloop naar de opening van het Belle 
Epoque Centrum. Voor de prijs van 69 euro wordt een menu geserveerd zoals uit de belle-époquetijd 
(water en aangepaste wijnen inbegrepen). Voor de muzikale omlijsting zorgt Salonorkest Panache. 
Gasten in belle-époquekledij nemen deel aan de wedstrijd voor mooist geklede dame, heer en koppel. 
Reserveren is verplicht en kan nog tot 30 september via de dienst toerisme (050/41.22.27). 
 
Op zaterdag 22 november is het zover. Dan opent het Belle Epoque Centrum zijn deuren voor het 
publiek. Je kunt er kennis maken met de glorie uit de belle époque, de periode van ongeveer 1870 tot 
1914, waarin de Europese burgerij een redelijke welvaart kende. Drie belle époquevilla’s, daterend 
van 1894, werden gerestaureerd en verbouwd tot een bezoekerscentrum. Een interactieve 
tentoonstelling met affiches, postkaarten, kledingstukken, tal van foto’s en filmmateriaal vertelt een 
nostalgisch verhaal. Tijdens het opendeurweekend op 22 en 23 november kan het grote publiek van 
14 tot 17u kennis maken met het leven van de burgerij uit die tijd.  
 
In de bijlage vindt u de folder en affiche voor de Nacht van de Belle Epoque op 11 oktober e.k. en de 
deelnemende restaurants aan de actie “Tafelen met de voeten in zee”. 
 
 

Zomerwerking 2008 jeugdherberg De Wullok 
 
Overzicht en vergelijking van de overnachtingen tijdens de drie laatste zomers:  
juli 2006            juli 2007            juli 2008 
 
2099                 2075                 2218 
 
augustus 2006  augustus 2007  augustus 2008 



 
2195                 2192                 2033 
 
Er is geen wijziging in het aantal overnachtingen ten opzichte van de twee voorgaande jaren ondanks 
de kwakkelzomer van 2008. 
 
 

Familievoorstelling: Mijn Hart 
 
Open Monumentendag, HETPALEIS en Cultuurcentrum Blankenberge presenteren: 
familievoorstelling op locatie: Mijn hart 
 
Een ridder wordt op iedereen verliefd, maar kan nergens met zijn hart heen. Hij vlucht en vaart over 
alle werelddelen op zoek naar het ware geluk. Als hij denkt het geluk gevonden te hebben, kruist het 
noodlot zijn pad. Gewrongen met zijn hartengeklop, vertimmert en verbergt hij zijn hart in het laatste 
huis waar hij leeft. Zal iemand het hart ooit vinden?  
 
Open Monumentendag Vlaanderen vindt jaarlijks plaats en stelt architecturaal erfgoed open voor het 
publiek. In 2007 was het thema ‘wonen’. Op verzoek van Open Monumentendag Vlaanderen nam 
HETPALEIS in dat jaar het initiatief om in een monumentaal huis in Borgerhout een voorstelling te 
maken waarin de geschiedenis van dat erfgoed vervat zit. Auteur en acteur Stefan Perceval schreef 
een verhaal op maat van dat huis en bracht de tekst zelf.  
 
Wegens het meer dan geslaagde resultaat, hernemen HETPALEIS en Open Monumentendag dit jaar 
Mijn hart. De voorstelling speelt in de vijf Vlaamse provincies, telkens in een nauwkeurig uitgekozen 
monumentaal erfgoed. Stefan Perceval past zijn vertelling elke keer aan de geschiedenis van het huis 
waarin hij speelt aan. Opnieuw is zowel het cultureel erfgoed als het publiek betrokken partij. Net 
zoals in de liefde bezet Mijn hart plekken die het niet gewoon zijn om bezet te worden. 
Voor West-Vlaanderen werd Blankenberge uitgekozen. De locatie wordt de prachtige art-nouveau-villa 
‘Villa D’hondt’ in de Weststraat.  
 
zaterdag 11/10 om 10u, 11u, 14u en 15u 
 
Tekst en spel: Stefan Perceval 
Info: cultuurcentrum Blankenberge – cultuur@blankenberge.be – http://cultuur.blankenberge.be – 
tel 050 43 20 43 
Toegangsprijs: € 4 (-18) / € 6 (volwassenen) 
 
 

Informatieavond groendaken 
 
De MINA-raad Blankenberge organiseert op maandag 20 oktober om 20 uur in het stadhuis een 
informatieavond over groendaken. Inkom is gratis. 

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten die goed 
bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. De aanleg van groendaken zorgt voor heel wat 
voordelen voor het milieu maar ook voor de dakeigenaar en de omwonenden. Ze leveren ondermeer 
een positieve bijdrage tot de waterhuishouding, hebben een lucht- en klimaatzuiverend effect en 
zorgen voor geluidsisolatie. 

De kostprijs voor het laten aanleggen van een groendak varieert in functie van het type groendak en 
de uitvoeringsmethode. Globaal bedragen de kosten tussen 35 EUR en 50 EUR. Het Stadsbestuur 
Blankenberge voorziet een subsidie van max. 31 EUR/m². 

Het aanbrengen van vegetaties op daken is in Vlaanderen echter nog relatief onbekend. Om die reden 
wordt een informatieavond georganiseerd.  



Deze informatieavond wordt georganiseerd in samenwerking met de firma IBIC bvba uit Aartselaar. 
IBIC bvba is gespecialiseerd in de aanleg van groendaken en daktuinen en heeft verschillende 
projecten lopen in Blankenberge. 

Meer informatie : Milieudienst (tel. 050/43.57.19 of milieu@blankenberge.be). 
 
 

Tentoonstelling 
 
“Getekend, 12 West-Vlaamse illustratoren” 
 
Het Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid van de Provincie West-Vlaanderen brengt met de 
tentoonstelling “Getekend” een bloemlezing uit het veelzijdige en gevarieerde werk van West-Vlaamse 
illustratoren. Sommigen onder hen, zoals Klaas Verplancke, Gerda Dendooven en Carll Cneut zijn 
absolute wereldtop. Hun illustraties zijn even vaak te vinden in anderstalige kinderboeken als in 
oorspronkelijk Nederlandstalig werk. 
Elk van de voorgestelde illustratoren schittert in originaliteit. Een bezoek aan deze tentoonstelling is 
dan ook een verrassende botsing van stijlen, genres en ideeën. De expo kan zowel jonge kinderen als 
volwassen bezoekers boeien. Bovendien is het een verrassende kennismaking met pareltjes uit de 
hedendaagse jeugdliteratuur. 
Voor klassen uit het derde en vierde leerjaar worden educatieve bezoeken georganiseerd.  
Die tentoonstelling is van 1 tot 31 oktober 2008 (elke werkdag tijdens de openingsuren) gratis te 
bezichtigen in onze bibliotheek. 
 
 

Blankenbergse bibliotheek verdiept samenwerking met scholen 
 
Om een gunstig leesklimaat voor de kinderen te creëren, trekt de Blankenbergse bibliotheek al 
jarenlang de kaart van een doorgedreven samenwerking met alle scholen. 
“Het stadsbestuur wil komend schooljaar die band bibliotheek-school nog verdiepen”, aldus Schepen 
van Cultuur Cathy Verburgh. “Zo willen we de leerkrachten uit de kleuterafdelingen ondersteunen bij 
het werken met boeken door alle scholen een kamishibai (= vertelkastje) met een uitgewerkt verhaal 
te bezorgen. Tevens worden alle kleuterjuffen uitgenodigd om de workshop “Werken met de 
kamishibai” (door Art Basics for Children vzw verzorgd) bij te wonen. Ook voor de leerkrachten van de 
basisklas uit het buitengewoon lager onderwijs geldt dit aanbod. Dit vormingsaanbod is mogelijk 
dankzij de medewerking van het Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid van de Provincie West-
Vlaanderen”. 
Schepen Cathy Verburgh benadrukt tevens de cruciale rol die ouders spelen in het bevorderen van 
het leesgedrag van hun kinderen. Om hen te sensibiliseren zou de bibliotheek vanaf dit schooljaar 
tijdens de oudercontacten in de kleuterafdeling ook actief promotie willen voeren op school. 
 
 

Burgerlijke stand 
Gouden bruiloft 
 
Gouden bruiloft van het echtpaar Dresselaerts Roger Joseph Linda Angelina, geboren te Oud-
Turnhout op 6 februari 1938 en Boogers Magdalena Augusta Maria, geboren te Turnhout op 26 
oktober 1936, zij wonen te Blankenberge, Willem Van Heckehelling 6/VER1. 
De jubilarissen traden in het huwelijk te Turnhout op 16 oktober 1958. 
Zij hebben 1 kind (overleden), 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. 
De heer Dresselaerts Roger was vloerder en mevrouw Boogers Magdalena was tewerkgesteld in een 
papierfabriek. 
De viering vindt plaats op maandag 13 oktober 2008 om 10 u., ten huize, Willem Van Heckehelling 
6/VER1 te Blankenberge. 



 


