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Géén proefeiland 
vlak voor onze 
kust! Zet ook jouw 
handtekening onder 
de petitie!
Er is voor de periode 2020-2026 een nieuw ontwerp 
van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor het 
Belgische deel van de Noordzee. Dit plan bevat 
enkele belangrijke keuzes die een gigantische 
impact zullen hebben. Zo wil men voor onze 
kust een kunstmatig proefeiland aanleggen. 

Al op 1 oktober 2016 organi-

seerden MInister Ben Weyts  

en staatssecretaris van de  

Noordzee Philippe De Backer  

op eigen houtje en zonder 

enig overleg met het 

gemeentebestuur een pers- 

conferentie om een lang-

gerekt eiland voor onze 

kust te presenteren. 

De inhoud van het plan 

werd op 28 juni 2018 toe-

gelicht aan een waaier van 

belanghebbenden. Net zoals  

het gemeentebestuur zelf  

reageerden deze vol ver- 

ontwaardiging. De water-

sportclubs en andere be-

langengroepen hebben dan  

ook meteen een petitie 

opgestart om dit ingrijp-

ende project een halt toe  

te roepen. Het gemeente-

bestuur ondersteunt die  

plannen vol vuur. Zowel het  

college als de gemeente-

raad verwierpen het plan 

en beslisten meteen om alle 

getroffen belanghebbenden 

te steunen. Als gemeente-

bestuur steunen we de 

petitie van de watersport- 

clubs en andere belangen-

groepen dan ook uitdrukke-

lijk. We roepen de bevolking 

warm op om de petitie mas-

saal te ondertekenen en de 

toekomst van Knokke-Heist 

zo mee te helpen vrijwaren!

Weg badstad! Weg 

zeezicht! Weg strand!  

Weg watersport!  

Weg charme! Dat kan 

toch niet!

Wij willen onze badplaats 

aan de Noordzee met 

zijn bruisende golven en 

prachtig uitzicht behouden. 

Wij zouden een  kanaal 

overhouden zonder golven, 

zonder charme, waar alles 

blijft drijven, een dode zee…  

Onaanvaardbaar! 

Sla mee de handen in elkaar! 

Onderteken de petitie en  

help zo mee om onze 

gemeente te beschermen.  

Petitieformulieren kun je  

verkrijgen via de watersport- 

clubs of via het Stadhuis van 

Knokke (Alfred Verweeplein 1), 

het toerismekantoor Knokke  

(Zeedijk 660), het toerisme-

kantoor Heist (Knokkestraat 

22) en het Cultuurcentrum 

(Maxim Willemspad 1). De  

ondertekende petitiefomu-

lieren mag je ook op deze 

adressen binnenbrengen. 

Ook online kun je je stem 

laten horen en de petitie 

invullen via breinstorm.

knokke-heist.be. Je kunt 

ook een bezwaar indienen. 

Hoe je dat doet, lees je 

hieronder. 

Waarom zo’n eiland vlak 

voor onze kust nu eigenlijk 

zo’n probleem is, leggen we 

op pagina 2 en 3 van deze 

KH Nieuws duidelijk uit! 

WOORD VOORAF  
Burgemeester Graaf Leopold Lippens

 JEUGD

Openbare raad-
pleging Marien 
Ruimtelijk Plan: 
jouw mening telt!
Zoals je in het voorwoord kon lezen, is de aanleg van een 

kunstmatig proefeiland een idee uit het Marien Ruimtelijk 

Plan (MRP). Dat plan is veel ruimer dan enkel de aanleg van 

een eiland.

In het MRP staan eigenlijk alle 

afspraken tussen verschillende par- 

tijen die nodig zijn om heel wat  

activiteiten (bv. visserij, scheepvaart, 

energiewinning, defensie, natuur-

behoud,…) te laten samengaan.  

Tot en met 28 september 2018  

organiseert de FOD Volksgezond-

heid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu een openbare raad-

pleging over het ontwerp van MRP 

voor het Belgische deel van de 

Noordzee voor de periode 2020-2026 

en over het milieueffectenrapport.

Om het plan nog te verbeteren, 

nodigen FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu je uit om jouw 

opmerkingen en bijdragen over 

het ontwerp van het MRP en/of het 

milieueffectenrapport te bezorgen. 

Hoe je dit kan doen lees je ook op 

de website. Let wel: De opmerkingen 

en bezwaren moeten uiterlijk op 28 

september 2018 binnen zijn.

Alle informatie die je nodig hebt om het goed te begrijpen vind je op  

knokke-heist.be/officiele-bekendmakingen/MRP-OO-2020-2026  

Meer informatie: Dienst Milieu en Natuur — milieu@knokke-heist.be — T 050 630 188
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De petitie tegen het proefeiland vlak voor onze kust is intussen overal in de gemeente terug te vinden: in de watersportclubs, tal 
van handelszaken, alle gemeentelijke gebouwen, op evenementen en nog veel meer. De papieren petitieformulieren vliegen de 
deur uit en ook online wordt er gretig ingetekend op de petitie. Toch is het niet voor iedereen even duidelijk waarom dat eiland 
nu precies zo nefast is voor onze gemeente. In Cannes ligt er toch ook een eiland? En dat brengt net extra troeven met zich mee? 
En de kustverdediging, dat is nu toch wel een pak belangrijker dan een mooi zeezicht en wat watersportactiviteiten? En was de 
burgemeester enkele jaren terug niet zelf op de proppen gekomen met dat idee van een eiland? Wat is het probleem dan eigenlijk? 
We zetten alles eens op een rijtje.

KUSTVERDEDIGING IS TOCH EEN 

NOBEL DOEL?

De opwarming van de aarde doet de 

zeespiegel stijgen en er hangt ons 

mogelijk ook nog die 1000-jarige 

storm boven het hoofd. Dat weten 

we al jaren en daarom is er ook al 

sinds jaar en dag een Masterplan 

kustveiligheid met maatregelen om 

onze kustveiligheid te garanderen 

tot 2050. Het gaat vandaag dus 

allerminst om een dringend 

probleem dat onmiddellijk opgelost 

moet worden. 

Dat de Vlaamse overheid nu al op 

zoek gaat naar oplossingen om onze 

kust ook na 2050 te verdedigen, is 

uiteraard een goede zaak. Maar 

waarom kiezen ze nu precies voor 

een eiland? Waarom moet dat er zo 

snel komen? En dan nog wel op een 

boogscheut van ons strand?

Door de uitbouw van de haven 

van Zeebrugge is Heist West aan 

het verzanden. Maar de stranden 

van Knokke en het Zoute moeten 

voortdurend opgespoten worden 

om de kust te beveiligen tegen 

overstromingen. Dit kost de 

Vlaamse overheid handenvol geld. 

De aanleg van een kunstmatig 

eiland is een mogelijke piste om de 

kustbeveiliging op een goedkopere 

manier te garanderen. Let wel: het 

is absoluut niet zeker dat zo’n eiland 

onze kust echt kan beschermen. Er 

moet immers nog verder onderzoek 

gebeuren naar de mate waarin 

een eiland opkomend water en 

ontzanding, het hoofd kan bieden. 

Maar het is dus wel de piste 

die momenteel concreet in de 

steigers staat. Daarnaast zijn de 

havenbesturen van Zeebrugge en 

Antwerpen vragende partij om het 

containervervoer via versterkte 

binnenschepen te laten verlopen via 

de kust gezien de realisatie van een 

Noorderkanaal (samenvoeging van 

Leopoldkanaal en Schipdonkkanaal) 

financieel te duur valt en politiek een 

heet hangijzer is. Als er een zeekanaal 

kan gecreëerd worden zonder zware 

golfslag, dan wordt estuaire vaart 

(versterkte binnenschepen op zee) 

mogelijk. 

Aangezien ook de baggermaat-

schappijen er alle belang bij hebben 

om hun slib voor onze kust te storten 

en de vaargeul regelmatig uit te 

baggeren, is het economisch het 

interessantst om een proefeiland 

voor de kust van Knokke-Heist uit te 

testen en te zien of de theoretische 

modellen op de computer overeen-

stemmen met de praktijk.

 VEILIGHEID EN PREVENTIE

Waarom is 
een eiland
vlak voor onze kust nu 
eigenlijk zo'n probleem?

Door het eiland wordt een kanaal gecreëerd voor versterkte binnenschepen.
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MAAR WAAROM IS EEN EILAND 

VLAK VOOR ONZE NEUS NU ZO 

SLECHT VOOR KNOKKE-HEIST?

Nefast voor het milieu

Dat de bouw van zo’n proefeiland met 

eventuele latere uitbreiding gevolgen 

zal hebben voor ons milieu, mag 

duidelijk zijn. Net daarom spreekt 

men ook over een testfase met een 

kleiner eiland met naar verwachting 

een lengte van ongeveer 1km en 

een breedte van 300 meter die 

boven het water uitsteekt, maar ook 

dat kan al een verwoestend effect 

hebben op onze bestaande fauna 

en flora. Zo’n eiland komt er niet op 

een, twee, drie. Daar zijn dus grote 

baggerwerken voor nodig die zeker 

negatieve gevolgen zullen hebben 

voor het waterleven voor onze kust. 

En eenmaal dat proefeiland er ligt, 

wordt er dus ingegrepen in het 

natuurlijke getijdensysteem en de 

golfslag, wat gigantische gevolgen 

kan hebben voor ons strand en ons 

natuurgebied. Denk maar aan het 

prachtige recent vernieuwde Zwin 

dat compleet dreigt te verzanden als 

gevolg van dit project. 

Des te meer als het eiland dan op 

termijn nog uitgebreid wordt van het 

Zoute tot aan Heist. Dan krijgen we 

een dode zee, waar alles blijft drijven. 

En dan hebben we het nog niet 

gehad over de mogelijke gevolgen 

van de talrijke scheepvaart voor 

onze neus. Schepen brengen hoe 

dan ook vervuiling met zich mee en 

ook een olieramp is snel gebeurd. De 

gevolgen zijn niet te overzien.

Nefast voor de watersporters

Studies van het waterbouwkundig 

laboratorium hebben ook aan-

getoond dat zo'n vooruitgeschoven 

zeewering in de kustzone minder 

golven met zich meebrengt. En dat 

heeft ook grote gevolgen voor de 

watersportclubs, die op termijn 

de deuren zullen mogen sluiten. 

Watersporten zoals surfen en zeilen 

mag je hoe dan ook op je buik 

schrijven. En als dit proefeiland 

op termijn uitgebreid wordt tot 

vrijwel de volledige lengte van onze 

kustlijn, is onze zee herleid tot het 

kanaal Zeebrugge-Westerschelde, 

mét drukke scheepvaart en veel 

stroming dus. Ook zwemmen en 

andere vormen van watersport 

worden dan zo goed als onmogelijk. 

Vergeet niet dat er nog slechts een 

waterstrook van 1,3 km zal zijn. Het 

wordt dus gewoon te onveilig om 

daar nog waterrecreatie toe te laten. 

Nefast voor de vastgoedsector

Zo’n eiland voor je neus, verstoort 

uiteraard het open zicht op de 

zee – eerst deels in de fase van 

het proefeiland en later quasi over 

de volledige lengte van onze kust 

als het proefproject succesvol zou 

blijken en dus uitgebreid wordt. Dat 

heeft uiteraard gevolgen voor onze 

immosector die nog moeilijk kan 

uitpakken met vastgoed met zicht 

op zee en ook voor alle eigenaren 

van vastgoed langs de zeedijk, want 

dat daalt zeker in waarde. Nu al 

krijgen de immokantoren te kampen 

met aarzelende kopers, die niet zeker 

meer zijn van hun investering.

Nefast voor het toerisme

We hoeven er geen tekeningetje bij te 

maken dat een prachtige kuststrook 

die op termijn herleid wordt tot 

een kanaal met scheepvaart, ook 

een impact zal hebben op ons 

toerisme. Mensen komen met plezier 

naar Knokke-Heist omdat we zo’n 

aantrekkelijke en bruisende badstad 

zijn. In de zomer draait een groot 

deel van het leven hier rond het 

strand, denk maar aan de beach 

bars, strandactiviteiten, tal van 

evenementen… Zaken waar onze 

tweedeverblijvers en dagjestoeristen 

speciaal voor naar Knokke-Heist 

afzakken. Als Knokke-Heist aan een 

kanaal komt te liggen, verliezen we 

een pak van deze charme en dat 

zal onvermijdelijk een negatieve 

weerslag hebben op ons toerisme en 

het ruime aanbod van voorzieningen 

in onze gemeente. 

Nefast voor de inwoners

En alle bovenstaande aangekaarte 

problemen zijn uiteraard ook heel 

nefast voor onze inwoners. Knokke-

Heist groeit en bloeit dankzij het 

toerisme en de tweedeverblijvers. 

Mensen laten graag hun geld rollen 

in onze gemeente en onze lokale 

economie draait hierdoor dan ook 

op volle toeren. Heel veel inwoners 

hangen voor hun inkomen af van de 

handel en het toerisme. En heel wat 

inwoners dragen onze natuurpracht 

erg hoog in het vaandel. Het zou dus 

nog het meest voor de inwoners zelf 

een serieuze streep door de rekening 

worden. 

ZO’N FUTURISTISCH PROJECT, 

DAT ZULLEN ZE TOCH NIET ECHT 

UITVOEREN ZEKER?

Op 31 mei 2018 keurde de federale 

regering het ontwerp Marien 

Ruimtelijk Plan (MRP) goed. Dit is 

een plan dat gebruikt wordt om 

duidelijke afspraken te maken 

tussen de verschillende gebruikers 

van de Noordzee. Omdat de wereld 

snel verandert, wordt het MRP om 

de zes jaar herzien. Nu is er dus een 

ontwerp klaar voor de periode 2020-

2026. De Vlaamse regering greep 

de ontwikkeling van dit vernieuwde 

plan aan om ter hoogte van Knokke-

Heist een zone in te plannen voor 

een testeiland met het oog op de 

kustverdediging. Aangestuurd door 

het ‘Complex Project Kustvisie’ 

(voormalig ‘Vlaamse Baaien’) dat 

onze kust tot 2100 moet verdedigen 

tegen instromend water.

Voor dit nieuwe plan van het MRP 

loopt er tussen juli en september 

een openbaar onderzoek, waarbij 

iedereen bezwaren kan indienen. 

Een plan dus. Dat nog in onderzoek 

is. Allerminst een vaststaand feit 

zou je denken, tot je beseft dat in 

het ‘Complex Project Kustvisie’ de 

concrete vorm intussen al door 

talrijke bureaus concreet op punt 

wordt gezet. 

Dat wil zeggen dat de concrete 

uitvoering al tot in de puntjes 

voorbereid wordt, nog voor het 

Marien Ruimtelijk Plan zelfs goed- 

gekeurd is. Toen dat boven water 

kwam, deed dat uiteraard alle 

alarmbellen afgaan bij zowel het 

gemeentebestuur als alle belang-

hebbenden. Met het gekende luide 

protest als gevolg.

WAT KUNNEN WE DOEN OM DIT 

PLAN TEGEN TE HOUDEN? 

Het grootste drukkingsmiddel komt 

vanuit de buik van onze gemeente: 

de watersportclubs pakten uit 

met een petitie, die gezien de 

alarmerende omstandigheden alle 

nodige ondersteuning krijgt vanuit 

het gemeentebestuur. Behalve de 

resultaten van de petitie zal het 

gemeentebestuur ook nog een hele 

reeks bezwaren en alternatieven aan 

de overheid overmaken. 

Het gaat onder meer om onder-

zoek dat het internationale inge-

nieursbureau Royal Haskoning DHV  

heeft verricht naar de gevolgen van  

een proefeiland. Dit bureau werkt  

momenteel ook duurzame alter- 

natieven uit voor een goede kust-

verdediging zonder het opofferen 

van een bloeiende badstad. Dit 

deden ze eerder al in Nederland. 

Daar hebben ze een veel langere 

kust dan wij die nog lager onder 

zeespiegel ligt. Daar bouwt men 

geen eilanden maar werkt men met 

suppletie in zee wat niet zichtbaar is 

en goedkoper.

Zo hopen we dat de hogere overheid 

uiteindelijk afziet van het plan om 

zo’n proefeiland op te spuiten vlak 

voor onze strand. Indien nodig plant 

het gemeentebestuur overigens ook 

nog verdere juridische stappen om 

de gemeente te vrijwaren van het 

onheil dat haar boven het hoofd 

hangt.

MAAR DE BURGEMEESTER WOU 

EEN PAAR JAAR GELEDEN TOCH 

ZÉLF EEN EILAND?

Het klopt dat het gemeentebestuur 

een tijd terug open stond voor het 

idee van eilanden in zee om de 

kust te verdedigen. Maar in dat 

oorspronkelijke idee ging het om 

eilanden op verre afstand van de 

kust, die een win-winsituatie voor 

de gemeente konden opleveren 

door extra mogelijkheden voor 

watersport, economie en toerisme. 

Het huidige voorstel van een eiland 

op amper 1,3 km van de kust levert 

geen enkel voordeel op voor onze 

gemeente, integendeel het zal 

Knokke-Heist op termijn verwoesten. 

En voor het uiteindelijke doel – de 

kustverdediging – zijn er dus wel 

degelijk alternatieven mogelijk. 

Als het eiland er komt, mogen watersportclubs op termijn hun deuren sluiten.
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Al meer dan drie jaar werkt het gemeentebestuur aan een verbetering van de om- 
gevingskwaliteit, niet alleen voor het behoud van de bij maar ook voor ons welzijn. 

Sinds het begin van het 

project in samenwerking met  

BeeOdiversity is de planten- 

diversiteit voor bestuivers in 

de gemeente gestaag toe-

genomen. In 2014 was het 

aantal plantensoorten nog 

gemiddeld in vergelijking met  

andere gemeenten. Maar 

onder impuls van onze acties 

bevinden we ons sinds 2015 

ver boven het gemiddelde.

Bijenkolonies voelen zich 

goed in onze gemeente

In 2014 is een inventaris op- 

gemaakt, in 2015 heeft de  

gemeente de eerste aan-

plantingen uitgevoerd, in 

2016 waren meer dan 300  

burgers betrokken bij het  

planten van bijenvriende-

lijke beplanting. Tot slot 

nemen sinds vorig jaar ook 

landbouwers deel aan het 

project. En dat mist zijn 

impact dus duidelijk niet. 

Zo zagen we dat op alle 

plaatsen waar de gemeente 

en particulieren bloemen in- 

zaaiden, de bijenkolonies 

goed gedijen en overvloedig 

de bloemen bestuiven.

Stuifmeel en nectar waren in  

grote hoeveelheden aan- 

wezig voor de bijen en bo- 

vendien waren ze van zeer 

goede kwaliteit. Op bepaalde 

tijdstippen van het jaar was  

meer dan 60 % van het 

geanalyseerde stuifmeel af- 

komstig van de bloemen-

weiden. Dit alles heeft 

duidelijk een positieve invloed 

gehad op de bijenkolonies 

van het project, aangezien het 

sterftecijfer lager is dan 10 %, 

wat ruim onder het nationale 

gemiddelde ligt.

Werkpunt: bestrijdingsmid-

delen en andere vervuiling

In het project werden ook  

zware metalen geanalyseerd. 

Aanzienlijk hogere concen-

traties, met name van lood, 

werden gevonden in het weste- 

lijk deel van Knokke-Heist.

Op het vlak van bestrijdings-

middelen werden op elk van 

de gecontroleerde locaties 

tussen de 1 en 7 pesticiden 

per jaar gevonden. Voor het  

hele project werden respec- 

tievelijk 10, 13 en 12 bestrij-

dingsmiddelen gevonden voor  

het jaar 2015, 2016 en 2017. 

De meerderheid bestond uit 

fungiciden en herbiciden. 

Sommige waren verboden 

en anderen werden in zeer  

hoge concentraties aan-

getroffen.

En wat nu?

Het college heeft beslist om 

in de toekomst het project 

op dezelfde manier verder 

te zetten door het behoud 

en een mogelijke uitbreiding 

van de bloemenweiden. Ver- 

volgens werken we aan 

een geïntegreerd actieplan 

om ook landbouwers en 

tuinaannemers aan te 

moedigen en te helpen om  

minder pesticiden te ge-

bruiken op hun gewassen en 

om de sproeimachines op 

een veilige manier te vullen 

en te spoelen. Op die manier 

hopen we de hoeveelheid 

pesticiden in de waterlopen 

terug te dringen. Vanaf 2021 

is het gebruik van pesticiden 

door particulieren en tuin-

aannemers verboden in 

Knokke-Heist. Ook voor deze  

omschakeling naar pestici-

den vrij tuinieren zal een 

actieplan opgemaakt worden.

De gemeente wil, in samen- 

werking met BeeOdiversity, 

de nodige ondersteuning 

bieden voor de omschake-

ling naar milieuvriendelijkere 

oplossingen. 

Meer info 
knokke-heist.be/natuur-en- 
milieu/natuur/dieren/bijen

Gemeentebestuur  
ondersteunt imkers

Om de imkers in Knokke-Heist te 
ondersteunen werd een actieve imker-
groep opgestart. Zij worden onder 
andere ingezet om zwermen te vangen.  
Maar ze geven ook informatie over bijen, 
wespen en hommels.

Het is de bedoeling dat er op termijn ook een 
educatieve bijenhal wordt geplaatst in de gemeente 
met een aantal bijenkasten. Daar kunnen dan 
zowel professionelen (imkers en landbouwers) als 
particulieren (volwassenen en schoolkinderen) 
kennis maken met de leefwereld van bijen en krijgen 
ze informatie over de kansen en de bedreigingen. De 
imkers kunnen deze bijenhal uitbaten en ze zullen er 
ook de plaats krijgen om hun honing te 'slingeren' en 
hun bijenkasten te verzorgen. 

In een volgende editie van KH Nieuws laten we 
enkele imkers aan het woord en vertellen ze alles 
over hun passie voor bijen.  

 MILIEU EN NATUUR

Knokke-Heist blijft 
een 'place to Bee':  
resultaten 2017 van project BeeOdiversity

© Gino Blanckart

Onder andere in de Paulusstraat heeft de gemeente een bijentuin voorzien 
om het welzijn van de diertjes te verbeteren. © Gino Blanckart
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 VRIJE TIJD

Nieuw hotel aan 
Kalvekeetdijk 
opent eind september de deuren

 BURGERZAKEN

Stemlocaties  
voor verkiezingen 14 oktober 
Op 14 oktober 2018 trekken we  
naar de stembus en kun je stemmen  
voor de gemeenteraad en de pro-
vincieraad. Na grondige evaluatie 
van de vorige verkiezingen in 
mei 2014, werden de stemlocaties 
voor de komende verkiezingen 
vastgelegd door het college van 
burgemeester en schepenen op 
volgende plaatsen:

WAAR
Cultuurcentrum Scharpoord 
MAAK

Jeugdhuis 't Verzet
Sportcentrum Laguna 

Zaal Ravelingen
Sportcentrum Molenhoek
’t Zaaltje

ADRES
Maxim Willemspad 1, 8300 K-H
Van Steenestraat 9, 8300 K-H
& Van Steenstraat 11, 8300 K-H
Duinenwater 45, 8300 K-H
Krommedijk 32, 8301 K-H
— Rode zaal
de Vrièrestraat 51, 8301 K-H
Herenweg 11A, 8300 K-H
Ommegang 6, 8301 K-H

Bij het vastleggen van de locaties  
werd voornamelijk rekening ge-
houden met parkeermogelijkheden, 
verkeersveiligheid, het stemcomfort 
van de kiezers en dat van de voor- en 
bijzitters. 

Het hotelaanbod in Knokke-Heist was de laatste jaren sterk verminderd en er is een tekort aan kwalitatieve ketenhotels en 
conferentieruimtes. Daar komt heel binnenkort verandering in, want projectontwikkelaar Twin Properties startte in het voorjaar 2017 met 
een ambitieus bouwproject. Samen met Accor, de grootste hotelgroep van Europa, bouwden ze een Ibis budget-hotel aan de Kalvekeetdijk.

De werken zitten in de afwerkings-fase en op 

28 september zal het zijn deuren openen.  Het 

hotel bestaat uit 68 comfortabele kamers met 

alle nieuwe hedendaagse voorzieningen. Om de 

fietstoeristen te verwennen worden er ter plaatse 

ook fietsen aangeboden.

In 2019 schiet fase 2 uit de startblokken met de 

bouw van een prestigieus Novotel, op dezelfde 

locatie als het Ibis hotel. Dit viersterrenhotel krijgt 

een prachtig buitenzwembad en -terras. Binnen 

dit project voorzien de bouwheren ook modulaire 

seminariezalen zodat Knokke-Heist er op het  

vlak van MICE (Meetings – Incentives – 

Conferences - Exhibitions) een extra troef bij 

krijgt. Het is de bedoeling dat deze luxueuze 

voorziening in het voorjaar van 2021 zijn deuren 

opent. 
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 SOCIAAL

Vrijwilliger bij Awel...

iets voor 
jou?
Ben je graag bezig met kinderen en jongeren? Beschik je over 
een goed luisterend oor? Dan zou je ongetwijfeld een uitstekende  
Awel-vrijwilliger zijn. Surf naar www.awel.be en word vrijwilliger. 

Als vrijwilliger bij Awel luister je naar 

de vragen en verhalen van kinderen 

en jongeren. Je denkt en voelt met ze 

mee. Op die manier kun je het verschil 

maken voor die ene jongen of meisje. 

Je kiest daarbij zelf je favoriete 

medium: telefoon, e-mail, chat of 

forum. Vrijwilligers zijn de drijvende 

kracht van Awel en zorgen ervoor dat 

kinderen en jongeren niet met hun 

problemen blijven zitten.

Meer dan 70% van de jongeren vindt 

hulp bij Awel, de Nederlandstalige 

hulplijn voor kinderen en jongeren 

in België. Maar de lijnen zijn zo 

drukbezocht dat nog heel wat 

kinderen en jongeren met hun verhaal 

blijven zitten. Meisje, 11 jaar

 SOCIAAL

Een 
nieuwe 
naam
voor het  
dienstencentrum  
in Westkapelle
Op 19 juni 2018 opende het Dienstencentrum in 
het complex van de serviceflats De Zilvertorens in 
de Herenweg in Westkapelle zijn deuren. Eind juli 
kwam een jury samen om een shortlist van namen 
voor dit nieuwe dienstencentrum op te stellen. Er 
kwamen maar liefst 80 voorstellen binnen. Daaruit 
koos de 9-koppige jury een lijst van 3 namen en 
voegde er zelf nog een naam aan toe. Hieruit kan je 
als inwoner nu kiezen.

Kom tussen 20 augustus en 7 
september langs (Westkapelle- 
straat 454) om je stem uit te 
brengen en maak ondertussen 
kennis met het centrum en de  
mensen die er werken. Je krijgt  
er een kopje koffie aangeboden. 

De namen waar je uit kunt 
kiezen: 
• De Poel (verwijzing naar een  

voormalige hoeve in de buurt)
• Ter Poele 
• ’t Palaver (West-Vlaams woord  

voor gezellige babbel)
• De Hoek (van het centrum op 

de hoek van Herenweg en 
Westkapellestraat)

Het Dienstencentrum organi- 
seert ontmoeting, activiteiten 
en vormingen en richt zich  
tot iedereen, jong en oud in  
de gemeente, met speciale aan- 
dacht voor mensen met een  
beginnende zorgvraag. Het  

centrum helpt mensen om zo  
lang mogelijk thuis te blijven  
wonen  en is minstens 32 uur  
per week voor iedereen toe- 
gankelijk. Het lokaal diensten-
centrum biedt ook hulp bij  
activiteiten uit het dagelijkse 
leven. Je kunt er bijvoorbeeld 
naar de kapper gaan, hulp 
krijgen bij het wassen, voetver-
zorging krijgen en men helpt  
je bij alle andere hygiënische  
zorgen. Je kunt er warm eten,  
hulp krijgen bij het bood-
schappen doen en rekenen  
op buurthulp en vervoer.

Op 21 augustus houdt het  
dienstencentrum tussen 10 en  
14 uur een meedenkdag om de  
activiteiten van het komende  
werkjaar voor te bereiden. 
Iedereen is welkom! Wel graag 
ver-wittigen als je langskomt 
via ann.hoste@curando.be of  
G 0472 017 855 

Af en toe neem 
ik contact op 
in moeilijke 
tijden. En door 
Awel kon ik er 
weer door  

 OXFAM

Oxfam 
opendeurdag  
op zaterdag 13 oktober
Wereldwinkel en Oxfam Solidariteit namen in 2003 het initiatief 
om samen een winkel op te starten met tweedehandsproducten en 
eerlijke handel. Twee Oxfam’s onder één dak dus. Dit bleek meteen 
een schot in de roos. De verkoop van producten uit eerlijke handel 
steeg en Knokke-Heist werd in 2010 Fair Trade Gemeente. De 
succesvolle samenwerking wordt gevierd op zaterdag 13 oktober 
2018, in de Oxfam winkel tijdens een opendeurdag.

Oxfam viert de 15-jarige samenwer-

king onder andere met een Fashion 

Show. Een modeshow met tweede-

handskledij, hippe accessoires en 

ecologische handtassen. Ook de ca-

caocampagne komt aan bod in de 

winkel. Achter deze Belgische lekkernij 

gaat nog steeds een donkere waarheid 

schuil. Extreem arme boeren, kinder- 

arbeid en massale ontbossing horen 

daar helaas bij. Op de Oxfam dag 

kom je er alles over te weten.

Oxfam kan momenteel rekenen op een  

30-tal vrijwilligers, die de winkel 

draaiende houden. Wil je ook helpen, 

kom dan even langs en geef je naam 

door. 

Oxfam — Elizabetlaan 141, 8300 Knokke-Heist 
T 050 510 451 
oxfamwereldwinkels.be — oxfamsol.be
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 VEILIGHEID

Politiezone 
investeert 
in vernieuwende 
cameratoepassingen!
De politiezone Damme/Knokke-Heist heeft in juli 2018 tien nieuwe bewakingscamera’s op vaste locaties in gebruik genomen. 
Hierdoor wordt voortaan de volledige Zeedijk van Knokke-Heist in beeld gebracht. Deze uitbreiding was voorzien in het 
meerjarenplan dat werd afgesproken met het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Dankzij de aanleg door het gemeentebestuur van 
een glasvezelnetwerk in het toeristisch hart van de gemeente kon deze uitbreiding nu worden gerealiseerd. Het glasvezelnetwerk 
biedt niet alleen mogelijkheden voor talrijke Smart City-toepassingen, maar ook voor de verdere uitrol van het cameranetwerk. 
Die uitrol blijkt ook uit de vooruitstrevende mobiele cameratoepassingen die de politie recent in gebruik heeft genomen.

MEERJARENPLAN
De huidige uitbreiding van het camerabewakings-
systeem van de politiezone Damme/Knokke-Heist 
is een nieuwe stap in het meerjarenplan ‘Horizon 
2020’. Voor 2018 betekent dit de ingebruikname 
van tien nieuwe vaste cameralocaties in Knokke-
Heist en een verdichting van het bestaande 
cameranetwerk. Daartoe werden nieuwe camera’s 
geplaatst aan het station van Knokke, in de 
Knokkestraat aan de rotonde met de Asterstraat en 
in de Lippenslaan ter hoogte van de Taborastraat. 
Meest opvallend zijn echter de zeven nieuwe 
cameralocaties op de Zeedijk waardoor nu bijna de 
volledige dijk, van Heist tot in Het Zoute, gedekt is 
door camerabewaking. 

De uitbreiding van het cameranetwerk kon 
worden gerealiseerd mede door de aanleg van het 
gemeentelijk glasvezelnetwerk. Deze investering 
van het gemeentebestuur van Knokke-Heist is 
een win-winsituatie: het opent niet alleen de deur 
voor allerlei Smart City-toepassingen en een betere 
dienstverlening naar de burger, zoals een gratis wifi-
netwerk, maar het verbetert ook de veiligheidszorg 
in de gemeente. Op het grondgebied van de 
gemeente Knokke-Heist staan er nu, verspreid over 
35 verschillende locaties, 43 bewakingscamera’s, 
waarvan twee ANPR-camera’s voor automatische 
nummerplaatherkenning.

TOENEMEND BELANG VAN TECHNOLOGIE  
IN DE VEILIGHEIDSZORG 
De investering in camera’s loont. Zowel voor de 
opheldering van misdrijven, de verkeersafwikkeling, 
als de aansturing van de politiemedewerkers op het 
terrein, zijn camera’s niet meer weg te denken uit de 
politiewerking. Naast het uitgebreide netwerk van 
vaste camera’s beschikt de politiezone ook over een 

tijdelijk vaste camera, inzetbaar op het volledige 
grondgebied van de politiezone, b.v. bij de aanpak 
van tijdelijke fenomenen of voor de ordehandhaving 
tijdens evenementen. Verder heeft het politiekorps 
onlangs een tweede, anonieme, wagen in gebruik 
genomen met drie intelligente camera’s voor 
automatische nummerplaatherkenning.

Het gebruik van al deze cameratoepassingen samen  
heeft recent nog maar eens zijn meerwaarde 
bewezen bij de opheldering van feiten zoals 
diefstallen met geweld, knuffeldiefstallen, een ram- 
kraak, inbraken in woningen, verloren gelopen 
kinderen, of nog, verkeersongevallen met vlucht.

KOSTENPLAATJE
Het gemeentebestuur van Knokke-Heist en de 
politiezone Damme/Knokke-Heist blijven fors in- 
vesteren om de veiligheid van de inwoners, de  
tweedeverblijvers en de toeristen te garanderen. 
De aankoop van de tien nieuwe vaste bewakings-

camera’s kostte €132 193 euro. De investering in de  
tijdelijke vaste camera en in de mobiele camera-
toepassingen bedroeg € 138 242.

Voor de komende jaren is de verdere uitbouw voor-
zien van een cameraschild aan de Nederlandse 
grens en aan het havengebied met Zeebrugge. Tot 
slot wordt in de toekomst het camerasysteem nog 
performanter gemaakt door verbeterde intelligente 
softwarepakketten, en door de aanschaf van 
kleinere, draagbare cameratoepassingen. 
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Volgende  
gemeente- 
raden:

 Donderdag 30 augustus 2018 om 19.30 uur in het Sociaal Huis
 Donderdag 27 september 2018 om 19.30 uur in het Sociaal Huis

De agenda en toelichting zijn 7 dagen vóór de gemeenteraad te bekijken op 
www.knokke-heist.be/over-knokke-heist/politiek/documenten-gemeenteraad

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever: Graaf Leopold 
Lippens - Afgiftekantoor Knokke-Heist  
Einderedactie: Dienst Communicatie, Stadhuis 
- A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist -  
T 050 630 133 - communicatie@knokke-
heist.be - www.knokke-heist.be  Concept 
vormgeving: Skinn  Druk: Vanhoestenberghe 

 Wist je dat... 

het gebouw 
van MAAK  
het voor-
malig Grand  
Hôtel de la 
Couronne 
was? 
Het imposante gebouw in de Seb. Nachtegaelestraat kenmerkt 
zich door zijn neo-Vlaamse renaissance getinte stijl en is sinds 
2003 als monument beschermd.

Het gebouw werd in 1894-1895 

gebouwd naar een ontwerp van 

de Brugse architect Eugène van 

Heede. Door de opkomst van 

het toerisme werden langs de 

Dorpsstraat in Knokke in het 

laatste kwart van de 19de eeuw 

de eerste grote hotels gebouwd 

tussen de dorpswoningen.

Meestal bouwde men in het dorp 

de bestaande oudere herbergen 

om tot hotels. Het "Grand Hôtel 

de la Couronne" was de eerste 

nieuwbouw die als hotel dienst 

deed. Louis Herreboudt-Claeys, 

uitgever van het "Brugsch 

handelsblad" baatte het hotel 

uit. Hij is ook bekend omwille van 

de paardentram die hij vanaf 

1903 inlegt doorheen de huidige 

Lippensplaan.

De panden werden slechts tot 

in het begin van de 20ste eeuw 

gebruikt als hotel, want vanaf dan 

werden de meeste hotels meer 

noordwaarts opgetrokken, in de 

nabijheid van het strand en de zee.  

Na de Eerste Wereldoorlog kocht 

de gemeente de panden aan om 

te gebruiken als schoolgebouw. 

Bron 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
erfgoedobjecten/58790

Wildlife 
Photo-
grapher 
of the Year
De Amerikaanse fotograaf Justin Hofman (33) ging in 
2016 snorkelen voor de kust van het Indonesische 
eiland Sumbawa. En zag er dit markante tafereel. 
Een zeepaardje kwam voorbij gezwommen met 
een wattenstaafje. Hoewel het er grappig uitziet, 
zit er een droef verhaal van massale vervuiling in 
onze oceanen achter. 

Nog tot en met zondag 4 
november 2018 kun je deze en 
vele andere indrukwekkende 
foto’s ontdekken tijdens de  
53ste editie van de internatio- 
nale fototentoonstelling ‘Wild-
life Photographer of the Year’.  
Deze prestigieuze expo is 
te gast in het Zwin Natuur 
Park in Knokke-Heist. De  
53ste editie (2017) brengt 100 
uitzonderlijke natuurbeelden 
van onze planeet. Het Zwin 
Natuur Park is de enige  

locatie in de Benelux waar ze te 
zien zijn.

De toegang tot de tentoon-
stelling is inbegrepen in de 
kostprijs van een ticket voor het 
Zwin Natuurpark. Volwassenen 
betalen € 12 (€ 10 online) en 
kinderen vanaf 6 tot 17 jaar 
betalen € 5. 

Meer info 
www.zwin.be — T 050 60 70 86

 KH IN BEELD

www.knokke-heist.be

Hotel la Couronne

© Justin Hofman


