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De burgemeester 
blikt terug en vooruit
De huidige coalitie zit nu een jaar in het zadel. 
Burgemeester Björn Prasse blikt terug op een 
constructief politiek jaar. 

''Het vertrouwen in 
de politiek herstellen 

is essentieel ''
Woordje van de 
Voorzitter a.i.

Beste Blankenbergenaar

Het is nu één jaar geleden dat 
Blankenberge uit een zware 
politieke crisis kwam. Het 
vertrouwen binnen het vorige 
bestuur was zoek, verdere 
samenwerking bleek 
onmogelijk en vanuit de 
meerderheid werd met 
scherp op elkaar geschoten. 
Open Vld heeft toen haar 
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  
genomen en een nieuwe wet 
maakte het mogelijk om de 
stad uit de brand te slepen. 

We kijken binnenkort ook uit 
naar onze interne 
bestuursverkiezingen en 
hopen enkele nieuwe 
gezichten te ontvangen vanuit 
alle hoeken van onze stad. 
Enkel door openheid en met 
een heldere kijk op de 
toekomst blijven wij de 
grootste democratische  
partij  van  Blankenberge.
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Op 25 augustus 2021, nu bijna een jaar geleden, 
legde ik de eed af als aangewezen burgemeester en 
tijdens de Gemeenteraad van 14 december werd ik 
benoemd tot burgemeester van ons 'steedje' en 
voor elke Blankenbergenaar. Samen met deze 
bestuursploeg werk ik dagelijks keihard en met 
overtuiging aan een aantrekkelijk, dynamisch en 
bruisend Blankenberge. Met onze coalitie stellen 
wij steeds opnieuw het algemeen belang voorop 
en willen we het vertrouwen in de politiek 
herstellen door in dialoog te gaan en eensgezind te 
besturen. Het welzijn en de toekomst van alle 
Blankenbergenaars, tweedeverblijvers en 
bezoekers is voor ons dan ook van primordiaal 
belang. Eind vorig jaar stelden we een ambitieus, 
doch realistisch meerjarenplan 2022-2025 voor. 
Het Huis van de Blankenbergenaar, de mobiele 
stadsapp, een bewandelbare Westelijke strekdam 

en een gloednieuw sportcomplex zijn maar enkele 
voorbeelden van de vele projecten die 
Blankenberge nog aantrekkelijker zullen maken. 
Enkele daarvan zijn al in uitvoering zoals de Pier en 
het zwembad. Andere plannen zijn nu eindelijk ook 
tot een definitief ontwerp gekomen zoals de 
strekdam.      Maar ook ruimere burgerparticipatie, 
politieke vernieuwing gecombineerd met 



''Blankenberge was 
deze zomer 

opnieuw een 
topbestemming.''financiële verantwoordelijkheid en aandacht 

voor elke burger blijven onze topprioriteiten 
en krijgen vorm op onze website. Een grote 
nabijheid en bereikbaarheid voor de stad en 
de burger draag ik hoog in het vaandel. Tijdens 
mijn eerste jaar als burgervader heb ik zowel 
persoonlijk als schriftelijk meer dan 200 
vragen van Blankenbergenaars, 
tweedeverblijvers en bezoekers beantwoord. 
Via de persoonlijke kanalen zijn dat er zelfs 
minstens nog eens zoveel geweest. Meer dan 
100 evenementen, festiviteiten en 
persmomenten heb ik bijgewoond als 
burgemeester en zonder corona in de eerste 
zes maanden waren het er vermoedelijk nog 
veel meer geweest. Door bereikbaar en vooral 
aanspreekbaar te zijn, kunnen we permanent 
evalueren en bijsturen waar nodig. Zonder uw 
stem, die steeds opnieuw belangrijk is, heeft 
zelfs een stadsbestuur maar 14 ogen.  
We hebben met het lokaal bestuur al 
verschillende prioriteiten kunnen aanpakken. 

Zo pakken we via “De Click” sensibiliserend 
het zwerfvuil aan om zo Blankenberge proper 
te houden, maar beboeten we nu ook de 
hardhorige overtreders waar nodig. Om een 
duurzamer beleid te voeren tekenden we in 
op het Lokaal Energie- en Klimaatpact, is de 
fietszone een feit, was er de zomerschool en 
rollen we samen met de private sector ook 
fiber uit in de hele stad. Vanaf het najaar zal je  
onze badstad ook op een speelse manier 
kunnen herontdekken met de fonkelnieuwe 
Blankenbergse Monopoly. Blankenberge was 
deze zomer opnieuw een topbestemming en 
de talloze en succesvolle evenementen 
hebben ervoor gezorgd dat we dagelijks in 
primetime op alle media aanwezig waren: 
radio, tv, in de kranten en op sociale media. 
We hopen uiteraard dat jullie allen een 
prachtige zomer beleefd hebben en kondigen 
nu alvast aan dat we vanaf dit najaar nóg 
verder zullen gaan. Met een jaar ervaring 
achter de kiezen en geïnspireerd door het 

afgelopen jaar  blijven we verder bouwen. Het 
beste moet immers nog komen!

Er staan nog heel wat uitdagingen voor de 
deur, maar ik zie de komende jaren vol 
goesting tegemoet en hoop die samen met 
jullie, samen met ons blauw team, als jullie 
burgemeester aan te gaan.

Björn Prasse, uw burgemeester
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Wil je samen met ons bouwen aan een 
mooier Blankenberge en beter land?

Een beter pensioen voor wie werkt
Mensen willen zekerheid over hun pensioen. Wie 
zijn leven lang gewerkt heeft, verdient een deftig 
pensioen en een zorgeloze oude dag. Daarvoor 
moet je natuurlijk wel bijdragen aan het systeem. 
Dat is eerlijk, rechtvaardig en nodig om alles 
betaalbaar te houden. Dat is dan ook de filosofie 
achter de pensioenhervormingen van de 
federale regering van Alexander De Croo.

- De minimumpensioenen werden al fors 
opgetrokken naar 1.500 euro netto per maand 
voor iedereen met een volledige loopbaan van 45 
jaar die stopt op 65 jaar. Bij een kortere loopbaan 
vermindert dit bedrag verhoudingsgewijs. “Wie 
zijn leven lang gewerkt en bijgedragen heeft, 
verdient een deftig pensioen en een zorgeloze 
oude dag. Deze verhoging is dus een goede zaak. 
Het risico op armoede is met het verhogen van 
de pensioenen gedaald”, zegt premier Alexander 
De Croo.

- Ook zelfstandigen hebben  recht op ditzelfde 
verhoogde minimumpensioen. Maar liefst 
300.000 onder hen kunnen van deze verhoging 
genieten. Daarnaast werd ook hun gewone 
pensioenberekening verbeterd. Voor alle 
loopbaanjaren vanaf 2021 bouwen zij op dezelfde 
manier pensioenrechten op zoals werknemers. 
“Voor Open Vld was dit een belangrijk strijdpunt. 
Zo maakten we een eind aan een grote 
onrechtvaardigheid. Zelfstandigen kregen 
vroeger immers een zeer klein pensioentje”, zegt 
voorzitter Egbert Lachaert. 

- Voortaan zal je minstens 20 jaar effectief 
gewerkt moeten hebben van je loopbaanjaren 
om dat minimumpensioen (of een deel daarvan 
bij een kortere carrière) te krijgen. Vroeger kon 
iemand die nooit werkte (en bijvoorbeeld 
werkloos was of in een ander systeem waarbij 
deze jaren toch meetellen als ‘gewerkt’), 
evenveel pensioen krijgen als iemand die zijn 
leven lang effectief werkte. “Dat was 

fundamenteel onrechtvaardig en dat pakken we 
nu aan. Wie een goed pensioen wil, zal er ook voor 
moeten werken. Dit is een historische 
hervorming op vraag van Open Vld die het 
pensioensysteem rechtvaardiger maakt”, zegt 
vicepremier Van Quickenborne. 
Uiteraard komt er een overgangsperiode, zodat 
wie dicht bij het pensioen staat, wordt vrijgesteld 
of een lager aantal jaar moet gewerkt hebben. 
Wie in 2024 55 jaar is en een loopbaan van 30 jaar 
(gewerkte of gelijkgestelde periodes) kan 
voorleggen, is vrijgesteld van de nieuwe 
voorwaarden. Wie om medische redenen een 
lange tijd (meer dan 5 jaar) inactief is geweest, 
kan op een versoepelde voorwaarde rekenen. 
Moederschapsrust, borstvoedingsverlof, 
palliatief verlof en inactiviteit als gevolg van 
handicap tellen als gewerkte periodes.

- We moedigen langer werken aan door het 
invoeren van de pensioenbonus. Wie al op 
vervroegd pensioen kan gaan maar verder werkt, 
zal per extra gewerkt jaar 300 tot 500 euro netto 
extra pensioen krijgen. “Wie langer werkt, krijgt 
dus meer pensioen. Ook hier versterken we de 
band tussen werk en pensioen. Een liberale 
aanpak”, aldus Lachaert.

- We waken over de betaalbaarheid en 
duurzaamheid van onze pensioenen. 
Pensioenminister Vincent Van Quickenborne 
verstrengde in 2011 de toegang tot het vervroegd 
pensioen, de regering-Michel heeft in 2015 de 
wettelijke pensioenleeftijd verhoogd en deze 
regering-De Croo voert nu de effectieve 
tewerkstellingseis in om toegang te krijgen tot 
het minimumpensioen. “Het zijn allemaal 
maatregelen die er voor moeten zorgen dat we 
allemaal wat langer werken om het systeem 
betaalbaar te houden. Zo kunnen ook onze 
kinderen rekenen op een deftig pensioen. Dat is 
essentieel”, besluit Van Quickenborne.
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We kijken terug op een druk jaar, 
waarbij we soms moeilijke 
keuzes moesten maken en 
hebben hiervoor een goede 
partner gevonden. Een partner 
waarmee we dagelijks 
constructief in overleg kunnen 
gaan met een goede 
verstandhouding en een hart 
voor de Blankenberge- en 
Uitkerkenaar. Wij blijven dan ook 
dagelijks voor u verder bouwen 
aan het Blankenberge van de 
toekomst. Aarzel niet om mijzelf 
of één van onze mandatarissen 
te contacteren indien u vragen 
of opmerkingen heeft omtrent 
de werking van onze stad. Wij zijn 
altijd bereid u te woord te staan 
en uw opmerkingen ter harte te 
nemen.

Bedankt en tot ziens!

Stephen Vanhove 

Voorzitter a.i. 
Open Vld Blankenberge

Word lid van onze partij voor vrijheid en vooruitgang via openvld.be!

Stuur ons al je vragen en suggesties via voorzitter@openvld8370.be,   of 
info@openvld.be!

Volg ons op


