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“De samenwerking tussen Tam-Tam en het gemeentebestuur is een positief verhaal 
waar ook de lokale handelaars de vruchten van zullen plukken.
Een win-winsituatie dus!” Burgemeester Graaf Leopold Lippens
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ROULARTA
LOCAL DISPLAY ADVERTISING - NL/FR

Uw advertenties worden weergegeven
in het kwalitatieve netwerk van
Roularta Media Group

Run of NetworkFacts

Bronnen:
(1)  CIM - gemiddelde oktober - december 2018 - februari 2019
(2) CIM - gemiddelde o.b.v. weekcijfers december 2018 - februari 2019
(3) Gemius - gemiddelde juli - december 2018
(4)  Google Consumer Barometer 2014 / 2015 - cijfers voor België

GEZIEN WORDEN

Bereik Roularta sites
per maand

42%
21%

van de Belgische 

internetgebruikers overweegt 

slechts 1 ‘top of mind’ 
lokale aanbieder (4)



33%

van de
Nederlandstaligen

64% van de surfers op 
Roularta sites is verantwoordelijk 
voor de gezinsaankopen (2)

Uw advertenties verschijnen een week lang
in uw bedieningsgebied

Een gemiddelde
bezoeker spendeert

10 minuten
11 seconden
per dag op een site
uit het Roularta netwerk (3)

van de
Franstaligen

Advertentie

Digital

Facts Gericht online bereik

Immovlan.be
Gocar.be

Domineer de detailpagina’s van
Immovlan en/of Gocar en inspireer
potentiële klanten

Kies nu voor de virtuele winkelstraat

Topposities op de detailpagina’s in uw doelregio

Immovlan.be
 De 2de grootste real estate portaal in België

• meer dan 145.000 bezoekers per dag

• meer dan 135.000 panden in aanbod

• 77.000 volgers op Facebook

 Aantal bezoekers per provincie
• Antwerpen: 500.000 bezoekers per maand

• Oost-Vlaanderen: 500.000 bezoekers per maand

• West-Vlaanderen: 300.000 bezoekers per maand

• Limburg: 150.000 bezoekers per maand

• Vlaams-Brabant: 150.000 bezoekers per maand

Gocar.be
 Belgische marktleider voor nieuwe wagens en stockwagens

• 70.000 bezoekers per dag

• 55.000 wagens in aanbod

• meer dan 9 miljoen pageviews per maand

• 92.000 volgers op Facebook

 U bereikt ook de bezoekers van Autovlan.be, Motovlan.be, 
Autoclassic.be en Commercialcar.be

Bronnen:
(1)  The Connected Consumer Survey 2016 – cijfers voor België
(2) Imec Digimeter 2016
(3)  Google Consumer Barometer 2014 / 2015 – cijfers voor België

GEZIEN WORDEN

97%
van de Belgische 

internetgebruikers 

gaat minstens 
wekelijks online (1)



64%
van de Belgische

internetgebruikers 

overweegt hoogstens 1

‘top of mind’ merk (3)



33%
van de Belgische 

internetgebruikers overweegt 

slechts 1 ‘top of mind’ 
lokale aanbieder (3)



take-over

i
+ 74%

van de  Vlamingen 
 ontdekken online 
 zaken waar ze anders nooit 
bij  gekomen zouden zijn (2)
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10 REDENEN
OM TE ADVERTEREN

UNIEKE FORMULE

Gemeentelijk informatieblad in combinatie met uw advertentie

STERK GEWAARDEERDE KRANT

Tam-Tam, de populairste & meest gelezen huis-aan-huis krant

VERBETERDE HOOGKWALITATIEVE KRANT

MEER RUIMTE voor REDACTIE

UNIEKE BEDELING! 
Bereik uw doelgroep - Wekelijks

STERKE SERVICE
Lokaal kantoor - professioneel team

STERKE INHOUD
Blijf steeds op de hoogte van wat reilt en zeilt in uw favoriete regio

BIJZONDER INTERESSANTE DOELGROEP
Inwoners, 2de verblijvers & toeristen

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
Op maat van de klant

MAXIMAAL BEREIK
Combinatie print met digitaal

VERNIEUWDE
REGIO

01/05/’19 t.e.m. 07/05/’192

24/04/’19 t.e.m. 30/04/’19Q2

24/04/’19 t.e.m. 30/04/’19Q4

Sportieve kids tussen 6 en 12 jaar kun-
nen om 14 uur schitteren in de Alpro
Kids Run over een afstand van 1,5 kilo-
meter. Niemand loopt te snel en nie-
mand loopt te traag. Om 14.45 uur start
de Fintro Knokke Jogging. Deze loop
over 5 kilometer staat open voor alle re-
creatieve lopers en slingert zich langs de
golf. Ook hier is deelnemen steeds win-
nen. De Fintro Knokke 10K start om
15.30 uur. 
Het parcours van deze prestigieuze stra-
tenloop loopt langs enkele toeristische
trekpleisters zoals de Zeedijk, de resi-
dentiële wijk Het Zoute, de Zwinpol-

ders en enkele kuitenbijters in het Ko-
ningsbos. Gewoon genieten van een ui-
termate gevarieerd parcours staat hier
centraal. Er zijn onderweg en aan de fi-
nish uitgebreide bevoorradingsposten
voorzien. Iedere deelnemer ontvangt na
afloop een exclusieve herinneringsme-
daille. Alle wedstrijden starten in de E.
Verheyestraat en eindigen op het Schut-
tersplein (Jan Devischstraat). (EBIL)

ONLINE INSCHRIJVEN KAN OP DE WEBSITE
WWW.FINTRORUNNINGTOUR.BE. OOK DAGIN-
SCHRIJVINGEN ZIJN MOGELIJK VANAF 11 UUR IN
SPORTCENTRUM DE STORMMEEUW.

Jij loopt toch ook mee op 1 mei?

KNOKKE-HEIST Q Woensdag 1 mei, de Dag van de Ar-
beid, wordt voor ongeveer 4.000 loopfanaten alvast
geen rustdag. Dan wordt Knokke-Heist weer omge-
toverd tot het loopparadijs-aan-zee.

Op de Dag van de Arbeid wordt Knokke-Heist een echt loopparadijs. (gf)

Geruisloze taxi’s tegen 2025

Burgemeester Lippens bij de nieuwe taxi. (foto EBIL)

KNOKKE-HEIST Q Sinds vrijdag 12 april toert de eerste
elektrische taxi, een Tesla X van Taxi Snel, geruis-
loos rond in Knokke-Heist. De Bond Beter Leefmi-
lieu (BBL) steunt het initiatief en looft de doelstel-
ling van het gemeentebestuur om in 2025 enkel nog
taxi’s zonder CO2-uitstoot te vergunnen. 
Op 27 juni 2018 keurde de gemeenteraad een sa-
menwerkingsovereenkomst met de Bond Beter
Leefmilieu goed. Begin 2017 startte laatstgenoem-
de samen met taxifederatie GTL en met steun van
de Vlaamse overheid het project Clean Power for
Taxis. Zij begeleiden steden, gemeenten en hun
taxiondernemingen bij de overstap naar elektrische
taxi’s. “We zijn aangenaam verrast door de ambitie
van Knokke-Heist. In de eerste plaats door de
duidelijke doelstelling om tegen 2025 enkel nog
elektrische taxi’s te vergunnen. Maar ook in de
zoektocht naar een plaats voor een snellaadpaal en
gesprekken met aanbieders loopt de gemeente
voorop”, stelt Bart Dumoulin van Bond Beter
Leefmilieu. 
Al in 2017 was de eerste e-taxi van Taxi Snel in
Brugge een feit. Met de overname van Taxi Gilbert
heeft Taxi Snel nu ook een afdeling in Knokke-
Heist. “Het is de bedoeling om in de badplaats een
volwaardige taxidienst uit te bouwen. Een logisch
gevolg is om de eerste e-taxi te lanceren in Knokke-
Heist”, aldus zaakvoerder Xavier Goossens. (EBIL)

KNOKKE-HEIST Q Zaterdag 27 april gaat de Rock Fort
Fuif weer door in Zaal Ravelingen (De Vrièrestraat
51) vanaf 21 uur. Dit jaar gaat de opbrengst naar de
MUG-Heli. Steunkaarten kosten 4 euro, hiermee
kan je 2 drankjes kopen. Voorverkooppunten: 
To Be Heist, Bistro Wittekerke Zeebrugge en
Foto’s Jeroen Blankenberge. (EBIL/foto EBIL)

Rock Fort Fuif voor MUG-Heli

KNOKKE-HEIST Q Gryspeert Schilderwerken en
Decoratie is al meer dan 25 jaar de betrouwbare
referentie voor schilder- en decoratiewerken. Met
een grote vakkennis en een ruime ervaring zorgt
Gryspeert voor hoogwaardige afwerking. (EBIL/gf)
’T WALLETJE 63, KNOKKE HEIST. TEL. 0475 543 127,
WWW.GRYSPEERTSCHILDERWERKEN.BE

Vakmanschap bij Gryspeert

24/04/’19 t.e.m. 30/04/’19Q8

VR. 26/04 - DAMME Q Gratis muziek
Onder de titel VerDammt Kabaal worden er allemaal
gratis optredens georganiseerd. Onder meer Komo-
rebi, Ovenwanten, Strikeusder en The Purplemachi-
ne zullen aanwezig zijn. Vanaf 19 uur in Cultuurfa-
briek, Stationsstraat 22. 
CONTACT: 050 28 84 55 OF VRIJETIJD@DAMME.BE

VR. 26/04 - KNOKKE-HEIST Q Komedie
Theatercollectief De KD’z pakt voor de tweede keer
uit met een hilarische komedie. GE-TIC-T start om
20 uur in Jeugdclub ’T Verzet, Duinenwater 45. 
Tickets: 9 euro.
INFO: WWW.CULTUUR.KNOKKE-HEIST.BE

ZA. 27/04 - KNOKKE-HEIST Q BK Freestyle
Belgisch Kampioenschap K Kite Freestyle. Van 10
tot 18 uur op Anemos Beachclub, Zeedijk ter hoogte
van Anemonenlaan.
INFO: WWW.ANEMOS.BE

ZO. 28/04 - SIJSELE Q (H)eerlijk ontbijt
Geniet van een heerlijk ontbijt ten voordele van
VZW Mira Belgium (geleide honden voor jongeren).
Tussen 9 en 12 uur in Sanapolis, Gentse Steenweg
132. Prijs: 15 euro. 
INFO: WWW.MIRABELGIUM.BE

ZO. 28/04 - BLANKENBERGE Q Opening De Kievit
Ontdek het splinternieuwe avonturenspeelplein en
natuurbeleefparcours in de Uitkerkse Polder. Van
13.30 tot 17 uur in het Bezoekerscentrum, Kuiper-
scheeweg 20. Gratis. 
INFO: WWW.NATUURPUNT.BE/UITKERKSE-POLDER

ZO. 28/04 KNOKKE-HEIST Q Lei Day
Vier samen het Hawaïaanse feest Lei Day, waarbij
iederen met een bloemenkrans om de hals meedoet
aan een ceremonie op water. Om 15 uur op Surfers
Paradise (Zeedijk-Knokke). (EBIL)
INFO: WWW.SURFERSPARADISE.BE

AGENDA

CARTOON

De twee zijn trots op hun prestatie. (foto EBIL)

Het West-Vlaamse duo ging in de categorie
jiujitsu Duo Mix voor volwassenen de strijd
aan met buitenlandse koppels en won uit-
eindelijk de finale tegen de Oostenrijkers
Horak-Rejzek. Het was een van de weinige
keren dat Ryan Lodens zonder zijn oudere
broer Ian Lodens naar een internationaal
tornooi trok. Die verblijft momenteel op de
Filippijnen om samen met zijn moeder hun
land van herkomst te verkennen en na vele
jaren familie te ontmoeten. 

In Medemblik was de Belgische delegatie
jiujitsu overigens goed voor 17 medailles,
waarvan acht keer goud. Ryan Lodens en
Marion Decrop en Ian Lodens en Charis
Gravensteyn nemen op 27 en 28 april deel
aan de Paris Open 2019. Opnieuw een inter-
nationaal tornooi, een grand slam enkel
voor volwassenen. Daar kunnen ze punten
verdienen voor de wereldranking, die op
zich mee kunnen tellen voor een selectie
aan de World Games in 2021. (EBIL)

Weer goud voor Ryan en Marion
REGIO Q Jiujitsuka’s Ryan Lodens uit Knokke-Heist en
Marion Decrop uit Bredene hebben een gouden plak op
de Europacup jiujitsu in Medemblik in Nederland be-
haald. Opnieuw een verbluffende prestatie!

Friesland water-
land! Beekjes,
rivieren, vaar-
ten, plassen,
baggersloten,
singels, ... Er-
vaar dit prachti-
ge waterland-
schap tijdens
een 4-daagse begeleide trip met Krant van West-
Vlaanderen. Onze uitvalsbasis in Koudum leent zich
perfect tot een sloepentocht op het vlakbij gelegen
meer of tot een bezoek aan Bolsward, Hindeloopen,
Stavoren of Leeuwarden. Onze Nederlandstalige
begeleiding neemt je graag mee op sleeptouw!
MEER WETEN? ONTDEK HET VOLLEDIGE REISPROGRAMMA OP
WWW.KW.BE/LEZERSREIZEN 

Naar Friesland met KW
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nen om 14 uur schitteren in de Alpro
Kids Run over een afstand van 1,5 kilo-
meter. Niemand loopt te snel en nie-
mand loopt te traag. Om 14.45 uur start
de Fintro Knokke Jogging. Deze loop
over 5 kilometer staat open voor alle re-
creatieve lopers en slingert zich langs de
golf. Ook hier is deelnemen steeds win-
nen. De Fintro Knokke 10K start om
15.30 uur. 
Het parcours van deze prestigieuze stra-
tenloop loopt langs enkele toeristische
trekpleisters zoals de Zeedijk, de resi-
dentiële wijk Het Zoute, de Zwinpol-

ders en enkele kuitenbijters in het Ko-
ningsbos. Gewoon genieten van een ui-
termate gevarieerd parcours staat hier
centraal. Er zijn onderweg en aan de fi-
nish uitgebreide bevoorradingsposten
voorzien. Iedere deelnemer ontvangt na
afloop een exclusieve herinneringsme-
daille. Alle wedstrijden starten in de E.
Verheyestraat en eindigen op het Schut-
tersplein (Jan Devischstraat). (EBIL)
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Jij loopt toch ook mee op 1 mei?

KNOKKE-HEIST Q Woensdag 1 mei, de Dag van de Ar-
beid, wordt voor ongeveer 4.000 loopfanaten alvast
geen rustdag. Dan wordt Knokke-Heist weer omge-
toverd tot het loopparadijs-aan-zee.

Op de Dag van de Arbeid wordt Knokke-Heist een echt loopparadijs. (gf)

Geruisloze taxi’s tegen 2025

Burgemeester Lippens bij de nieuwe taxi. (foto EBIL)

KNOKKE-HEIST Q Sinds vrijdag 12 april toert de eerste
elektrische taxi, een Tesla X van Taxi Snel, geruis-
loos rond in Knokke-Heist. De Bond Beter Leefmi-
lieu (BBL) steunt het initiatief en looft de doelstel-
ling van het gemeentebestuur om in 2025 enkel nog
taxi’s zonder CO2-uitstoot te vergunnen. 
Op 27 juni 2018 keurde de gemeenteraad een sa-
menwerkingsovereenkomst met de Bond Beter
Leefmilieu goed. Begin 2017 startte laatstgenoem-
de samen met taxifederatie GTL en met steun van
de Vlaamse overheid het project Clean Power for
Taxis. Zij begeleiden steden, gemeenten en hun
taxiondernemingen bij de overstap naar elektrische
taxi’s. “We zijn aangenaam verrast door de ambitie
van Knokke-Heist. In de eerste plaats door de
duidelijke doelstelling om tegen 2025 enkel nog
elektrische taxi’s te vergunnen. Maar ook in de
zoektocht naar een plaats voor een snellaadpaal en
gesprekken met aanbieders loopt de gemeente
voorop”, stelt Bart Dumoulin van Bond Beter
Leefmilieu. 
Al in 2017 was de eerste e-taxi van Taxi Snel in
Brugge een feit. Met de overname van Taxi Gilbert
heeft Taxi Snel nu ook een afdeling in Knokke-
Heist. “Het is de bedoeling om in de badplaats een
volwaardige taxidienst uit te bouwen. Een logisch
gevolg is om de eerste e-taxi te lanceren in Knokke-
Heist”, aldus zaakvoerder Xavier Goossens. (EBIL)

KNOKKE-HEIST Q Zaterdag 27 april gaat de Rock Fort
Fuif weer door in Zaal Ravelingen (De Vrièrestraat
51) vanaf 21 uur. Dit jaar gaat de opbrengst naar de
MUG-Heli. Steunkaarten kosten 4 euro, hiermee
kan je 2 drankjes kopen. Voorverkooppunten: 
To Be Heist, Bistro Wittekerke Zeebrugge en
Foto’s Jeroen Blankenberge. (EBIL/foto EBIL)

Rock Fort Fuif voor MUG-Heli

KNOKKE-HEIST Q Gryspeert Schilderwerken en
Decoratie is al meer dan 25 jaar de betrouwbare
referentie voor schilder- en decoratiewerken. Met
een grote vakkennis en een ruime ervaring zorgt
Gryspeert voor hoogwaardige afwerking. (EBIL/gf)
’T WALLETJE 63, KNOKKE HEIST. TEL. 0475 543 127,
WWW.GRYSPEERTSCHILDERWERKEN.BE

Vakmanschap bij Gryspeert

 ● MILIEU

De renovatiecoach 
helpt je graag
Kan ik mijn woning energiezuiniger maken? 
Vervang ik nu best de ramen of plaats ik 
eerst een nieuwe verwarmingsketel? Ga ik 
over tot spouwmuurisolatie? En wat zal dit 
allemaal kosten?

Heel wat mensen zitten met onbeantwoorde vragen 

over het renoveren van hun woning. Sommigen be-

ginnen aan de werken zonder goed na te denken 

over alle kosten of hebben net extra kosten omdat ze 

verkeerd geïnformeerd zijn. Anderen gaan uiteinde-

lijk niet over tot renovatie omdat ze te weinig tech-

nische kennis of tijd hebben. De renovatiecoach zet 

bewoners op het juiste spoor en is een onafhankelijke 

partner om je renovatie in de goede banen te leiden. 

Deze begeleiding kan zelfs tot de werken volledig 

afgelopen zijn. Die coach maakt onder meer een ge-

detailleerd renovatieadvies op met een duidelijk stap-

penplan, vraagt offertes aan en helpt bij het maken 

van de juiste keuzes.

BEROEP DOEN OP DE RENOVATIECOACH

Ben je bewoner, huurder of eigenaar van een woning, 

gelegen in Knokke-Heist, dan kan je gratis beroep 

doen op renovatiecoach Jan Dekeerle. Iedereen die 

zijn of haar woning wil renoveren maakt aanspraak op 

gratis advies. Neem contact op met de gemeentelijke 

milieudienst: renovatiecoach@knokke-heist.be of 

T 050 630 188. Vermeld hierbij duidelijk jouw adres in 

Knokke-Heist en de reden waarom je beroep wenst te 

doen op onze renovatiecoach. Hoe meer informatie je 

opgeeft bij de aanvraag, hoe beter de renovatiecoach 

zich kan voorbereiden. De coach neemt nadien con-

tact met je op om een afspraak te maken voor een 

huisbezoek.

BURGEMEESTERSCONVENANT

Op 30 april 2015 ondertekende de gemeente het Bur-

gemeestersconvenant (burgemeestersconvenant.eu) 

en engageert zich daardoor om tegen 2020 een mi-

nimum CO2-reductie te bekomen van 20% (t.o.v. refe-

rentiejaar 2011). 

De aanstelling van een renovatiecoach is één van de 

acties om die doelstelling te bekomen. De gemeente 

Knokke-Heist doet dit niet alleen en heeft hiervoor 

een samenwerking met de gemeenten Ingelmunster, 

Jabbeke, Oostrozebeke en Zuienkerke. De coördi-

natie verloopt via de West-Vlaamse Intercommunale 

(wvi.be).

Samen willen we de inwoners aanzetten tot een 

duurzame en energievriendelijke renovatie om de 

CO2-uitstoot te verminderen en het klimaat een 

handje te helpen. ●

Jan Dekeerle

 ● LOKALE ECONOMIE

Adviesraad Lokale 
Economie zoekt 
kandidaten
Ben jij een gedreven lokale ondernemer die met een 

ruime blik wil nadenken over het economisch beleid 

van Knokke-Heist? Ben je bereid om minstens 4 keer 

per jaar bijeen te komen en vanuit je kennis, ervaring 

of enthousiasme een constructieve & actieve bijdrage 

te leveren in de adviesraad Lokale Economie? Stuur 

dan vóór 1 mei een korte & gemotiveerde kandida-

tuur naar lokale.economie@knokke-heist.be. Je kan 

je enkel kandidaat stellen als je zaak  gevestigd is in 

Knokke-Heist. ●

KUST
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Wilt u adverteren? Tel. 050 61 41 21 | Mail: info@tam-tam.be, Zoutelaan 37 - 8300 Knokke (iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 u en van 13.30 tot 17.00 u, maandag open tot 17.15 u)
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’t Walletje 63 I 8300 Knokke-Heist
0475 54 31 27

GRYSPEERT@SKYNET.BE
WWW.GRYSPEERT.BE

DB523749F8

INTERIEUR - EXTERIEUR

ZOMERPARCOURS
MET EXTRA BELEVINGSACTIVITEITEN IN HET PARK

30.06 – 31.08.2018

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8

8300 Knokke-Heist
www.zwin.be

private outlet

OPEN 7/ 7

FORT SINT-DONAAS 2 | 8340 LAPSCHEURE

MA-ZA 10:00 - 12:00           14:00 - 18:00
ZO 13:00 - 18:00

TOT -80% OP
TOONZAALMODELLEN,

BEURSSETS, EINDEREEKSEN EN
ARTIKELEN MET LICHTE

BESCHADIGING

050 61 16 14 - contact@lebeauhotelzoute.be
Zoutelaan 175, 8300 Knokke-Heist

www.lebeauloungebar.be

RACLETTE -
BUFFET
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 ● WOORD VOORAF
Burgemeester Graaf Leopold Lippens

Meer mobiliteit, 
minder parkeerdruk
Sinds 6 april is er een nieuw parkeerbeleid van kracht in onze ge-
meente. De bedoeling van het nieuwe beleid is om meer rotatie te 
krijgen en de lokale handel en horeca te stimuleren. De gemeente 
wil ook het autoverkeer in het centrum doen afnemen en het fiet-
sen stimuleren. Bovendien waren de zonering en tarieven al zeer 
lang onveranderd en was er een vereenvoudiging nodig.

HOGE ROTATIE IS VOORDEEL 

VOOR DE LOKALE ECONOMIE

Het is een realiteit dat de parkeer-

plaatsen in Knokke-Heist schaars zijn. 

Er zijn naar schatting 13 000 parkeer-

plaatsen en in 2018 waren er 19 000 

bewonerskaarten in omloop. Voeg 

daarbij de 1750 jaarabonnementen 

van werknemers en vergunningen 

voor de zorgverstrekkers en ieder-

een beseft dat er daar een nieuw 

evenwicht moet komen. Met de wijzi-

gingen in het parkeerbeleid willen we 

samen met de firma OPC (concessi-

onaris voor controle op het parkeren 

in Knokke-Heist) het parkeerbeleid 

verbeteren en meer rotatie brengen 

in de gebruikers van de beschikbare 

parkeerplaatsen. Dit komt de lokale 

handel en economie ten goede.

Vroeger kon je maximaal 1 uur par-

keren in de winkelstraten. Sinds 6 

april is dat 2 uur, maar het 2de uur 

betaal je 3 in plaats van 2 euro. In de 

oranje zone vervalt vanaf 2020 het 

voordeel voor de parkeerkaarthou-

ders om, mits het betalen van 1 euro, 

in de weekends en de vakanties een 

hele dag te parkeren. 

In de groene zone wordt het uurta-

rief voor niet parkeerkaarthouders 

verhoogd van 1,5 naar 2 euro. Het 

dagtarief stijgt van 5 naar 10 euro. Er 

komen ook versterkte controles én 

verhoogde retributies in alle zones, 

om de rotatie te stimuleren.

NIEUWE PARKEERAUTOMATEN 

MAKEN DIGITAAL SCANNEN 

MOGELIJK

Er komen ook aangepaste parkeer-

automaten met nieuwe technologie. 

Wie een parkeersessie wil starten, 

moet eerst de nummerplaat ingeven 

op de automaat zoals je dat ook al 

moest doen bij sms of app parkeren.  

De nieuwe automaten zullen er ook 

voor zorgen dat het mogelijk is ●
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INTERIEUR - EXTERIEUR

ZOMERPARCOURS
MET EXTRA BELEVINGSACTIVITEITEN IN HET PARK

30.06 – 31.08.2018

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8

8300 Knokke-Heist
www.zwin.be

private outlet

OPEN 7/ 7

FORT SINT-DONAAS 2 | 8340 LAPSCHEURE

MA-ZA 10:00 - 12:00           14:00 - 18:00
ZO 13:00 - 18:00

TOT -80% OP
TOONZAALMODELLEN,

BEURSSETS, EINDEREEKSEN EN
ARTIKELEN MET LICHTE

BESCHADIGING

050 61 16 14 - contact@lebeauhotelzoute.be
Zoutelaan 175, 8300 Knokke-Heist

www.lebeauloungebar.be

RACLETTE -
BUFFET

W18 - 01/05/’19 t.e.m. 07/05/’19✆ 050/61.41.21

 ● WOORD VOORAF
Burgemeester Graaf Leopold Lippens

Meer mobiliteit, 
minder parkeerdruk
Sinds 6 april is er een nieuw parkeerbeleid van kracht in onze ge-
meente. De bedoeling van het nieuwe beleid is om meer rotatie te 
krijgen en de lokale handel en horeca te stimuleren. De gemeente 
wil ook het autoverkeer in het centrum doen afnemen en het fiet-
sen stimuleren. Bovendien waren de zonering en tarieven al zeer 
lang onveranderd en was er een vereenvoudiging nodig.

HOGE ROTATIE IS VOORDEEL 

VOOR DE LOKALE ECONOMIE

Het is een realiteit dat de parkeer-

plaatsen in Knokke-Heist schaars zijn. 

Er zijn naar schatting 13 000 parkeer-
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van werknemers en vergunningen 

voor de zorgverstrekkers en ieder-

een beseft dat er daar een nieuw 

evenwicht moet komen. Met de wijzi-

gingen in het parkeerbeleid willen we 

samen met de firma OPC (concessi-

onaris voor controle op het parkeren 

in Knokke-Heist) het parkeerbeleid 

verbeteren en meer rotatie brengen 

in de gebruikers van de beschikbare 

parkeerplaatsen. Dit komt de lokale 

handel en economie ten goede.

Vroeger kon je maximaal 1 uur par-

keren in de winkelstraten. Sinds 6 

april is dat 2 uur, maar het 2de uur 

betaal je 3 in plaats van 2 euro. In de 

oranje zone vervalt vanaf 2020 het 

voordeel voor de parkeerkaarthou-

ders om, mits het betalen van 1 euro, 

in de weekends en de vakanties een 

hele dag te parkeren. 

In de groene zone wordt het uurta-

rief voor niet parkeerkaarthouders 

verhoogd van 1,5 naar 2 euro. Het 

dagtarief stijgt van 5 naar 10 euro. Er 

komen ook versterkte controles én 

verhoogde retributies in alle zones, 

om de rotatie te stimuleren.

NIEUWE PARKEERAUTOMATEN 

MAKEN DIGITAAL SCANNEN 

MOGELIJK

Er komen ook aangepaste parkeer-

automaten met nieuwe technologie. 

Wie een parkeersessie wil starten, 

moet eerst de nummerplaat ingeven 

op de automaat zoals je dat ook al 

moest doen bij sms of app parkeren.  

De nieuwe automaten zullen er ook 

voor zorgen dat het mogelijk is ●
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“Door de ruime oplage en bedeling is Tam-Tam

voor ons als gemeentebestuur een ideaal medium

om onze inwoners en bezoekers uit

de buurgemeenten te informeren”

Burgemeester Graaf Leopold Lippens
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10 REDENEN
OM TE ADVERTEREN

UNIEKE FORMULE

Gemeentelijk informatieblad in combinatie met uw advertentie

STERK GEWAARDEERDE KRANT

Tam-Tam, de populairste & meest gelezen huis-aan-huis krant

VERBETERDE HOOGKWALITATIEVE KRANT

MEER RUIMTE voor REDACTIE

UNIEKE BEDELING! 
Bereik uw doelgroep - Wekelijks

STERKE SERVICE
Lokaal kantoor - professioneel team

STERKE INHOUD
Blijf steeds op de hoogte van wat reilt en zeilt in uw favoriete regio

BIJZONDER INTERESSANTE DOELGROEP
Inwoners, 2de verblijvers & toeristen

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
Op maat van de klant

MAXIMAAL BEREIK
Combinatie print met digitaal

VERNIEUWDE
REGIO

01/05/’19 t.e.m. 07/05/’192

24/04/’19 t.e.m. 30/04/’19Q2

24/04/’19 t.e.m. 30/04/’19Q4

Sportieve kids tussen 6 en 12 jaar kun-
nen om 14 uur schitteren in de Alpro
Kids Run over een afstand van 1,5 kilo-
meter. Niemand loopt te snel en nie-
mand loopt te traag. Om 14.45 uur start
de Fintro Knokke Jogging. Deze loop
over 5 kilometer staat open voor alle re-
creatieve lopers en slingert zich langs de
golf. Ook hier is deelnemen steeds win-
nen. De Fintro Knokke 10K start om
15.30 uur. 
Het parcours van deze prestigieuze stra-
tenloop loopt langs enkele toeristische
trekpleisters zoals de Zeedijk, de resi-
dentiële wijk Het Zoute, de Zwinpol-

ders en enkele kuitenbijters in het Ko-
ningsbos. Gewoon genieten van een ui-
termate gevarieerd parcours staat hier
centraal. Er zijn onderweg en aan de fi-
nish uitgebreide bevoorradingsposten
voorzien. Iedere deelnemer ontvangt na
afloop een exclusieve herinneringsme-
daille. Alle wedstrijden starten in de E.
Verheyestraat en eindigen op het Schut-
tersplein (Jan Devischstraat). (EBIL)

ONLINE INSCHRIJVEN KAN OP DE WEBSITE
WWW.FINTRORUNNINGTOUR.BE. OOK DAGIN-
SCHRIJVINGEN ZIJN MOGELIJK VANAF 11 UUR IN
SPORTCENTRUM DE STORMMEEUW.

Jij loopt toch ook mee op 1 mei?

KNOKKE-HEIST Q Woensdag 1 mei, de Dag van de Ar-
beid, wordt voor ongeveer 4.000 loopfanaten alvast
geen rustdag. Dan wordt Knokke-Heist weer omge-
toverd tot het loopparadijs-aan-zee.

Op de Dag van de Arbeid wordt Knokke-Heist een echt loopparadijs. (gf)

Geruisloze taxi’s tegen 2025

Burgemeester Lippens bij de nieuwe taxi. (foto EBIL)

KNOKKE-HEIST Q Sinds vrijdag 12 april toert de eerste
elektrische taxi, een Tesla X van Taxi Snel, geruis-
loos rond in Knokke-Heist. De Bond Beter Leefmi-
lieu (BBL) steunt het initiatief en looft de doelstel-
ling van het gemeentebestuur om in 2025 enkel nog
taxi’s zonder CO2-uitstoot te vergunnen. 
Op 27 juni 2018 keurde de gemeenteraad een sa-
menwerkingsovereenkomst met de Bond Beter
Leefmilieu goed. Begin 2017 startte laatstgenoem-
de samen met taxifederatie GTL en met steun van
de Vlaamse overheid het project Clean Power for
Taxis. Zij begeleiden steden, gemeenten en hun
taxiondernemingen bij de overstap naar elektrische
taxi’s. “We zijn aangenaam verrast door de ambitie
van Knokke-Heist. In de eerste plaats door de
duidelijke doelstelling om tegen 2025 enkel nog
elektrische taxi’s te vergunnen. Maar ook in de
zoektocht naar een plaats voor een snellaadpaal en
gesprekken met aanbieders loopt de gemeente
voorop”, stelt Bart Dumoulin van Bond Beter
Leefmilieu. 
Al in 2017 was de eerste e-taxi van Taxi Snel in
Brugge een feit. Met de overname van Taxi Gilbert
heeft Taxi Snel nu ook een afdeling in Knokke-
Heist. “Het is de bedoeling om in de badplaats een
volwaardige taxidienst uit te bouwen. Een logisch
gevolg is om de eerste e-taxi te lanceren in Knokke-
Heist”, aldus zaakvoerder Xavier Goossens. (EBIL)

KNOKKE-HEIST Q Zaterdag 27 april gaat de Rock Fort
Fuif weer door in Zaal Ravelingen (De Vrièrestraat
51) vanaf 21 uur. Dit jaar gaat de opbrengst naar de
MUG-Heli. Steunkaarten kosten 4 euro, hiermee
kan je 2 drankjes kopen. Voorverkooppunten: 
To Be Heist, Bistro Wittekerke Zeebrugge en
Foto’s Jeroen Blankenberge. (EBIL/foto EBIL)

Rock Fort Fuif voor MUG-Heli

KNOKKE-HEIST Q Gryspeert Schilderwerken en
Decoratie is al meer dan 25 jaar de betrouwbare
referentie voor schilder- en decoratiewerken. Met
een grote vakkennis en een ruime ervaring zorgt
Gryspeert voor hoogwaardige afwerking. (EBIL/gf)
’T WALLETJE 63, KNOKKE HEIST. TEL. 0475 543 127,
WWW.GRYSPEERTSCHILDERWERKEN.BE

Vakmanschap bij Gryspeert

24/04/’19 t.e.m. 30/04/’19Q8

VR. 26/04 - DAMME Q Gratis muziek
Onder de titel VerDammt Kabaal worden er allemaal
gratis optredens georganiseerd. Onder meer Komo-
rebi, Ovenwanten, Strikeusder en The Purplemachi-
ne zullen aanwezig zijn. Vanaf 19 uur in Cultuurfa-
briek, Stationsstraat 22. 
CONTACT: 050 28 84 55 OF VRIJETIJD@DAMME.BE

VR. 26/04 - KNOKKE-HEIST Q Komedie
Theatercollectief De KD’z pakt voor de tweede keer
uit met een hilarische komedie. GE-TIC-T start om
20 uur in Jeugdclub ’T Verzet, Duinenwater 45. 
Tickets: 9 euro.
INFO: WWW.CULTUUR.KNOKKE-HEIST.BE

ZA. 27/04 - KNOKKE-HEIST Q BK Freestyle
Belgisch Kampioenschap K Kite Freestyle. Van 10
tot 18 uur op Anemos Beachclub, Zeedijk ter hoogte
van Anemonenlaan.
INFO: WWW.ANEMOS.BE

ZO. 28/04 - SIJSELE Q (H)eerlijk ontbijt
Geniet van een heerlijk ontbijt ten voordele van
VZW Mira Belgium (geleide honden voor jongeren).
Tussen 9 en 12 uur in Sanapolis, Gentse Steenweg
132. Prijs: 15 euro. 
INFO: WWW.MIRABELGIUM.BE

ZO. 28/04 - BLANKENBERGE Q Opening De Kievit
Ontdek het splinternieuwe avonturenspeelplein en
natuurbeleefparcours in de Uitkerkse Polder. Van
13.30 tot 17 uur in het Bezoekerscentrum, Kuiper-
scheeweg 20. Gratis. 
INFO: WWW.NATUURPUNT.BE/UITKERKSE-POLDER

ZO. 28/04 KNOKKE-HEIST Q Lei Day
Vier samen het Hawaïaanse feest Lei Day, waarbij
iederen met een bloemenkrans om de hals meedoet
aan een ceremonie op water. Om 15 uur op Surfers
Paradise (Zeedijk-Knokke). (EBIL)
INFO: WWW.SURFERSPARADISE.BE

AGENDA

CARTOON

De twee zijn trots op hun prestatie. (foto EBIL)

Het West-Vlaamse duo ging in de categorie
jiujitsu Duo Mix voor volwassenen de strijd
aan met buitenlandse koppels en won uit-
eindelijk de finale tegen de Oostenrijkers
Horak-Rejzek. Het was een van de weinige
keren dat Ryan Lodens zonder zijn oudere
broer Ian Lodens naar een internationaal
tornooi trok. Die verblijft momenteel op de
Filippijnen om samen met zijn moeder hun
land van herkomst te verkennen en na vele
jaren familie te ontmoeten. 

In Medemblik was de Belgische delegatie
jiujitsu overigens goed voor 17 medailles,
waarvan acht keer goud. Ryan Lodens en
Marion Decrop en Ian Lodens en Charis
Gravensteyn nemen op 27 en 28 april deel
aan de Paris Open 2019. Opnieuw een inter-
nationaal tornooi, een grand slam enkel
voor volwassenen. Daar kunnen ze punten
verdienen voor de wereldranking, die op
zich mee kunnen tellen voor een selectie
aan de World Games in 2021. (EBIL)

Weer goud voor Ryan en Marion
REGIO Q Jiujitsuka’s Ryan Lodens uit Knokke-Heist en
Marion Decrop uit Bredene hebben een gouden plak op
de Europacup jiujitsu in Medemblik in Nederland be-
haald. Opnieuw een verbluffende prestatie!

Friesland water-
land! Beekjes,
rivieren, vaar-
ten, plassen,
baggersloten,
singels, ... Er-
vaar dit prachti-
ge waterland-
schap tijdens
een 4-daagse begeleide trip met Krant van West-
Vlaanderen. Onze uitvalsbasis in Koudum leent zich
perfect tot een sloepentocht op het vlakbij gelegen
meer of tot een bezoek aan Bolsward, Hindeloopen,
Stavoren of Leeuwarden. Onze Nederlandstalige
begeleiding neemt je graag mee op sleeptouw!
MEER WETEN? ONTDEK HET VOLLEDIGE REISPROGRAMMA OP
WWW.KW.BE/LEZERSREIZEN 

Naar Friesland met KW
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15.30 uur. 
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tenloop loopt langs enkele toeristische
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dentiële wijk Het Zoute, de Zwinpol-
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voorzien. Iedere deelnemer ontvangt na
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toverd tot het loopparadijs-aan-zee.
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Geruisloze taxi’s tegen 2025

Burgemeester Lippens bij de nieuwe taxi. (foto EBIL)

KNOKKE-HEIST Q Sinds vrijdag 12 april toert de eerste
elektrische taxi, een Tesla X van Taxi Snel, geruis-
loos rond in Knokke-Heist. De Bond Beter Leefmi-
lieu (BBL) steunt het initiatief en looft de doelstel-
ling van het gemeentebestuur om in 2025 enkel nog
taxi’s zonder CO2-uitstoot te vergunnen. 
Op 27 juni 2018 keurde de gemeenteraad een sa-
menwerkingsovereenkomst met de Bond Beter
Leefmilieu goed. Begin 2017 startte laatstgenoem-
de samen met taxifederatie GTL en met steun van
de Vlaamse overheid het project Clean Power for
Taxis. Zij begeleiden steden, gemeenten en hun
taxiondernemingen bij de overstap naar elektrische
taxi’s. “We zijn aangenaam verrast door de ambitie
van Knokke-Heist. In de eerste plaats door de
duidelijke doelstelling om tegen 2025 enkel nog
elektrische taxi’s te vergunnen. Maar ook in de
zoektocht naar een plaats voor een snellaadpaal en
gesprekken met aanbieders loopt de gemeente
voorop”, stelt Bart Dumoulin van Bond Beter
Leefmilieu. 
Al in 2017 was de eerste e-taxi van Taxi Snel in
Brugge een feit. Met de overname van Taxi Gilbert
heeft Taxi Snel nu ook een afdeling in Knokke-
Heist. “Het is de bedoeling om in de badplaats een
volwaardige taxidienst uit te bouwen. Een logisch
gevolg is om de eerste e-taxi te lanceren in Knokke-
Heist”, aldus zaakvoerder Xavier Goossens. (EBIL)

KNOKKE-HEIST Q Zaterdag 27 april gaat de Rock Fort
Fuif weer door in Zaal Ravelingen (De Vrièrestraat
51) vanaf 21 uur. Dit jaar gaat de opbrengst naar de
MUG-Heli. Steunkaarten kosten 4 euro, hiermee
kan je 2 drankjes kopen. Voorverkooppunten: 
To Be Heist, Bistro Wittekerke Zeebrugge en
Foto’s Jeroen Blankenberge. (EBIL/foto EBIL)

Rock Fort Fuif voor MUG-Heli

KNOKKE-HEIST Q Gryspeert Schilderwerken en
Decoratie is al meer dan 25 jaar de betrouwbare
referentie voor schilder- en decoratiewerken. Met
een grote vakkennis en een ruime ervaring zorgt
Gryspeert voor hoogwaardige afwerking. (EBIL/gf)
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 ● MILIEU

De renovatiecoach 
helpt je graag
Kan ik mijn woning energiezuiniger maken? 
Vervang ik nu best de ramen of plaats ik 
eerst een nieuwe verwarmingsketel? Ga ik 
over tot spouwmuurisolatie? En wat zal dit 
allemaal kosten?

Heel wat mensen zitten met onbeantwoorde vragen 

over het renoveren van hun woning. Sommigen be-

ginnen aan de werken zonder goed na te denken 

over alle kosten of hebben net extra kosten omdat ze 

verkeerd geïnformeerd zijn. Anderen gaan uiteinde-

lijk niet over tot renovatie omdat ze te weinig tech-

nische kennis of tijd hebben. De renovatiecoach zet 

bewoners op het juiste spoor en is een onafhankelijke 

partner om je renovatie in de goede banen te leiden. 

Deze begeleiding kan zelfs tot de werken volledig 

afgelopen zijn. Die coach maakt onder meer een ge-

detailleerd renovatieadvies op met een duidelijk stap-

penplan, vraagt offertes aan en helpt bij het maken 

van de juiste keuzes.

BEROEP DOEN OP DE RENOVATIECOACH

Ben je bewoner, huurder of eigenaar van een woning, 

gelegen in Knokke-Heist, dan kan je gratis beroep 

doen op renovatiecoach Jan Dekeerle. Iedereen die 

zijn of haar woning wil renoveren maakt aanspraak op 

gratis advies. Neem contact op met de gemeentelijke 

milieudienst: renovatiecoach@knokke-heist.be of 

T 050 630 188. Vermeld hierbij duidelijk jouw adres in 

Knokke-Heist en de reden waarom je beroep wenst te 

doen op onze renovatiecoach. Hoe meer informatie je 

opgeeft bij de aanvraag, hoe beter de renovatiecoach 

zich kan voorbereiden. De coach neemt nadien con-

tact met je op om een afspraak te maken voor een 

huisbezoek.

BURGEMEESTERSCONVENANT

Op 30 april 2015 ondertekende de gemeente het Bur-

gemeestersconvenant (burgemeestersconvenant.eu) 

en engageert zich daardoor om tegen 2020 een mi-

nimum CO2-reductie te bekomen van 20% (t.o.v. refe-

rentiejaar 2011). 

De aanstelling van een renovatiecoach is één van de 

acties om die doelstelling te bekomen. De gemeente 

Knokke-Heist doet dit niet alleen en heeft hiervoor 

een samenwerking met de gemeenten Ingelmunster, 

Jabbeke, Oostrozebeke en Zuienkerke. De coördi-

natie verloopt via de West-Vlaamse Intercommunale 

(wvi.be).

Samen willen we de inwoners aanzetten tot een 

duurzame en energievriendelijke renovatie om de 

CO2-uitstoot te verminderen en het klimaat een 

handje te helpen. ●

Jan Dekeerle

 ● LOKALE ECONOMIE

Adviesraad Lokale 
Economie zoekt 
kandidaten
Ben jij een gedreven lokale ondernemer die met een 

ruime blik wil nadenken over het economisch beleid 

van Knokke-Heist? Ben je bereid om minstens 4 keer 

per jaar bijeen te komen en vanuit je kennis, ervaring 

of enthousiasme een constructieve & actieve bijdrage 

te leveren in de adviesraad Lokale Economie? Stuur 

dan vóór 1 mei een korte & gemotiveerde kandida-

tuur naar lokale.economie@knokke-heist.be. Je kan 

je enkel kandidaat stellen als je zaak  gevestigd is in 

Knokke-Heist. ●
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Graaf Léon Lippensdreef 8

8300 Knokke-Heist
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MA-ZA 10:00 - 12:00           14:00 - 18:00
ZO 13:00 - 18:00

TOT -80% OP
TOONZAALMODELLEN,

BEURSSETS, EINDEREEKSEN EN
ARTIKELEN MET LICHTE
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www.lebeauloungebar.be

RACLETTE -
BUFFET

W18 - 01/05/’19 t.e.m. 07/05/’19✆ 050/61.41.21

 ● WOORD VOORAF
Burgemeester Graaf Leopold Lippens

Meer mobiliteit, 
minder parkeerdruk
Sinds 6 april is er een nieuw parkeerbeleid van kracht in onze ge-
meente. De bedoeling van het nieuwe beleid is om meer rotatie te 
krijgen en de lokale handel en horeca te stimuleren. De gemeente 
wil ook het autoverkeer in het centrum doen afnemen en het fiet-
sen stimuleren. Bovendien waren de zonering en tarieven al zeer 
lang onveranderd en was er een vereenvoudiging nodig.

HOGE ROTATIE IS VOORDEEL 

VOOR DE LOKALE ECONOMIE

Het is een realiteit dat de parkeer-

plaatsen in Knokke-Heist schaars zijn. 

Er zijn naar schatting 13 000 parkeer-

plaatsen en in 2018 waren er 19 000 

bewonerskaarten in omloop. Voeg 

daarbij de 1750 jaarabonnementen 

van werknemers en vergunningen 

voor de zorgverstrekkers en ieder-

een beseft dat er daar een nieuw 

evenwicht moet komen. Met de wijzi-

gingen in het parkeerbeleid willen we 

samen met de firma OPC (concessi-

onaris voor controle op het parkeren 

in Knokke-Heist) het parkeerbeleid 

verbeteren en meer rotatie brengen 

in de gebruikers van de beschikbare 

parkeerplaatsen. Dit komt de lokale 

handel en economie ten goede.

Vroeger kon je maximaal 1 uur par-

keren in de winkelstraten. Sinds 6 

april is dat 2 uur, maar het 2de uur 

betaal je 3 in plaats van 2 euro. In de 

oranje zone vervalt vanaf 2020 het 

voordeel voor de parkeerkaarthou-

ders om, mits het betalen van 1 euro, 

in de weekends en de vakanties een 

hele dag te parkeren. 

In de groene zone wordt het uurta-

rief voor niet parkeerkaarthouders 

verhoogd van 1,5 naar 2 euro. Het 

dagtarief stijgt van 5 naar 10 euro. Er 

komen ook versterkte controles én 

verhoogde retributies in alle zones, 

om de rotatie te stimuleren.

NIEUWE PARKEERAUTOMATEN 

MAKEN DIGITAAL SCANNEN 

MOGELIJK

Er komen ook aangepaste parkeer-

automaten met nieuwe technologie. 

Wie een parkeersessie wil starten, 

moet eerst de nummerplaat ingeven 

op de automaat zoals je dat ook al 

moest doen bij sms of app parkeren.  

De nieuwe automaten zullen er ook 

voor zorgen dat het mogelijk is ●
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“Door de ruime oplage en bedeling is Tam-Tam

voor ons als gemeentebestuur een ideaal medium

om onze inwoners en bezoekers uit

de buurgemeenten te informeren”

Burgemeester Graaf Leopold Lippens
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10 REDENEN
OM TE ADVERTEREN

UNIEKE FORMULE

Gemeentelijk informatieblad in combinatie met uw advertentie

STERK GEWAARDEERDE KRANT

Tam-Tam, de populairste & meest gelezen huis-aan-huis krant

VERBETERDE HOOGKWALITATIEVE KRANT

MEER RUIMTE voor REDACTIE

UNIEKE BEDELING! 
Bereik uw doelgroep - Wekelijks

STERKE SERVICE
Lokaal kantoor - professioneel team

STERKE INHOUD
Blijf steeds op de hoogte van wat reilt en zeilt in uw favoriete regio

BIJZONDER INTERESSANTE DOELGROEP
Inwoners, 2de verblijvers & toeristen

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
Op maat van de klant

MAXIMAAL BEREIK
Combinatie print met digitaal

VERNIEUWDE
REGIO

01/05/’19 t.e.m. 07/05/’192

24/04/’19 t.e.m. 30/04/’19Q2

24/04/’19 t.e.m. 30/04/’19Q4

Sportieve kids tussen 6 en 12 jaar kun-
nen om 14 uur schitteren in de Alpro
Kids Run over een afstand van 1,5 kilo-
meter. Niemand loopt te snel en nie-
mand loopt te traag. Om 14.45 uur start
de Fintro Knokke Jogging. Deze loop
over 5 kilometer staat open voor alle re-
creatieve lopers en slingert zich langs de
golf. Ook hier is deelnemen steeds win-
nen. De Fintro Knokke 10K start om
15.30 uur. 
Het parcours van deze prestigieuze stra-
tenloop loopt langs enkele toeristische
trekpleisters zoals de Zeedijk, de resi-
dentiële wijk Het Zoute, de Zwinpol-

ders en enkele kuitenbijters in het Ko-
ningsbos. Gewoon genieten van een ui-
termate gevarieerd parcours staat hier
centraal. Er zijn onderweg en aan de fi-
nish uitgebreide bevoorradingsposten
voorzien. Iedere deelnemer ontvangt na
afloop een exclusieve herinneringsme-
daille. Alle wedstrijden starten in de E.
Verheyestraat en eindigen op het Schut-
tersplein (Jan Devischstraat). (EBIL)

ONLINE INSCHRIJVEN KAN OP DE WEBSITE
WWW.FINTRORUNNINGTOUR.BE. OOK DAGIN-
SCHRIJVINGEN ZIJN MOGELIJK VANAF 11 UUR IN
SPORTCENTRUM DE STORMMEEUW.

Jij loopt toch ook mee op 1 mei?

KNOKKE-HEIST Q Woensdag 1 mei, de Dag van de Ar-
beid, wordt voor ongeveer 4.000 loopfanaten alvast
geen rustdag. Dan wordt Knokke-Heist weer omge-
toverd tot het loopparadijs-aan-zee.

Op de Dag van de Arbeid wordt Knokke-Heist een echt loopparadijs. (gf)

Geruisloze taxi’s tegen 2025

Burgemeester Lippens bij de nieuwe taxi. (foto EBIL)

KNOKKE-HEIST Q Sinds vrijdag 12 april toert de eerste
elektrische taxi, een Tesla X van Taxi Snel, geruis-
loos rond in Knokke-Heist. De Bond Beter Leefmi-
lieu (BBL) steunt het initiatief en looft de doelstel-
ling van het gemeentebestuur om in 2025 enkel nog
taxi’s zonder CO2-uitstoot te vergunnen. 
Op 27 juni 2018 keurde de gemeenteraad een sa-
menwerkingsovereenkomst met de Bond Beter
Leefmilieu goed. Begin 2017 startte laatstgenoem-
de samen met taxifederatie GTL en met steun van
de Vlaamse overheid het project Clean Power for
Taxis. Zij begeleiden steden, gemeenten en hun
taxiondernemingen bij de overstap naar elektrische
taxi’s. “We zijn aangenaam verrast door de ambitie
van Knokke-Heist. In de eerste plaats door de
duidelijke doelstelling om tegen 2025 enkel nog
elektrische taxi’s te vergunnen. Maar ook in de
zoektocht naar een plaats voor een snellaadpaal en
gesprekken met aanbieders loopt de gemeente
voorop”, stelt Bart Dumoulin van Bond Beter
Leefmilieu. 
Al in 2017 was de eerste e-taxi van Taxi Snel in
Brugge een feit. Met de overname van Taxi Gilbert
heeft Taxi Snel nu ook een afdeling in Knokke-
Heist. “Het is de bedoeling om in de badplaats een
volwaardige taxidienst uit te bouwen. Een logisch
gevolg is om de eerste e-taxi te lanceren in Knokke-
Heist”, aldus zaakvoerder Xavier Goossens. (EBIL)

KNOKKE-HEIST Q Zaterdag 27 april gaat de Rock Fort
Fuif weer door in Zaal Ravelingen (De Vrièrestraat
51) vanaf 21 uur. Dit jaar gaat de opbrengst naar de
MUG-Heli. Steunkaarten kosten 4 euro, hiermee
kan je 2 drankjes kopen. Voorverkooppunten: 
To Be Heist, Bistro Wittekerke Zeebrugge en
Foto’s Jeroen Blankenberge. (EBIL/foto EBIL)

Rock Fort Fuif voor MUG-Heli

KNOKKE-HEIST Q Gryspeert Schilderwerken en
Decoratie is al meer dan 25 jaar de betrouwbare
referentie voor schilder- en decoratiewerken. Met
een grote vakkennis en een ruime ervaring zorgt
Gryspeert voor hoogwaardige afwerking. (EBIL/gf)
’T WALLETJE 63, KNOKKE HEIST. TEL. 0475 543 127,
WWW.GRYSPEERTSCHILDERWERKEN.BE

Vakmanschap bij Gryspeert

24/04/’19 t.e.m. 30/04/’19Q8

VR. 26/04 - DAMME Q Gratis muziek
Onder de titel VerDammt Kabaal worden er allemaal
gratis optredens georganiseerd. Onder meer Komo-
rebi, Ovenwanten, Strikeusder en The Purplemachi-
ne zullen aanwezig zijn. Vanaf 19 uur in Cultuurfa-
briek, Stationsstraat 22. 
CONTACT: 050 28 84 55 OF VRIJETIJD@DAMME.BE

VR. 26/04 - KNOKKE-HEIST Q Komedie
Theatercollectief De KD’z pakt voor de tweede keer
uit met een hilarische komedie. GE-TIC-T start om
20 uur in Jeugdclub ’T Verzet, Duinenwater 45. 
Tickets: 9 euro.
INFO: WWW.CULTUUR.KNOKKE-HEIST.BE

ZA. 27/04 - KNOKKE-HEIST Q BK Freestyle
Belgisch Kampioenschap K Kite Freestyle. Van 10
tot 18 uur op Anemos Beachclub, Zeedijk ter hoogte
van Anemonenlaan.
INFO: WWW.ANEMOS.BE

ZO. 28/04 - SIJSELE Q (H)eerlijk ontbijt
Geniet van een heerlijk ontbijt ten voordele van
VZW Mira Belgium (geleide honden voor jongeren).
Tussen 9 en 12 uur in Sanapolis, Gentse Steenweg
132. Prijs: 15 euro. 
INFO: WWW.MIRABELGIUM.BE

ZO. 28/04 - BLANKENBERGE Q Opening De Kievit
Ontdek het splinternieuwe avonturenspeelplein en
natuurbeleefparcours in de Uitkerkse Polder. Van
13.30 tot 17 uur in het Bezoekerscentrum, Kuiper-
scheeweg 20. Gratis. 
INFO: WWW.NATUURPUNT.BE/UITKERKSE-POLDER

ZO. 28/04 KNOKKE-HEIST Q Lei Day
Vier samen het Hawaïaanse feest Lei Day, waarbij
iederen met een bloemenkrans om de hals meedoet
aan een ceremonie op water. Om 15 uur op Surfers
Paradise (Zeedijk-Knokke). (EBIL)
INFO: WWW.SURFERSPARADISE.BE

AGENDA

CARTOON

De twee zijn trots op hun prestatie. (foto EBIL)

Het West-Vlaamse duo ging in de categorie
jiujitsu Duo Mix voor volwassenen de strijd
aan met buitenlandse koppels en won uit-
eindelijk de finale tegen de Oostenrijkers
Horak-Rejzek. Het was een van de weinige
keren dat Ryan Lodens zonder zijn oudere
broer Ian Lodens naar een internationaal
tornooi trok. Die verblijft momenteel op de
Filippijnen om samen met zijn moeder hun
land van herkomst te verkennen en na vele
jaren familie te ontmoeten. 

In Medemblik was de Belgische delegatie
jiujitsu overigens goed voor 17 medailles,
waarvan acht keer goud. Ryan Lodens en
Marion Decrop en Ian Lodens en Charis
Gravensteyn nemen op 27 en 28 april deel
aan de Paris Open 2019. Opnieuw een inter-
nationaal tornooi, een grand slam enkel
voor volwassenen. Daar kunnen ze punten
verdienen voor de wereldranking, die op
zich mee kunnen tellen voor een selectie
aan de World Games in 2021. (EBIL)

Weer goud voor Ryan en Marion
REGIO Q Jiujitsuka’s Ryan Lodens uit Knokke-Heist en
Marion Decrop uit Bredene hebben een gouden plak op
de Europacup jiujitsu in Medemblik in Nederland be-
haald. Opnieuw een verbluffende prestatie!

Friesland water-
land! Beekjes,
rivieren, vaar-
ten, plassen,
baggersloten,
singels, ... Er-
vaar dit prachti-
ge waterland-
schap tijdens
een 4-daagse begeleide trip met Krant van West-
Vlaanderen. Onze uitvalsbasis in Koudum leent zich
perfect tot een sloepentocht op het vlakbij gelegen
meer of tot een bezoek aan Bolsward, Hindeloopen,
Stavoren of Leeuwarden. Onze Nederlandstalige
begeleiding neemt je graag mee op sleeptouw!
MEER WETEN? ONTDEK HET VOLLEDIGE REISPROGRAMMA OP
WWW.KW.BE/LEZERSREIZEN 

Naar Friesland met KW
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taxi’s zonder CO2-uitstoot te vergunnen. 
Op 27 juni 2018 keurde de gemeenteraad een sa-
menwerkingsovereenkomst met de Bond Beter
Leefmilieu goed. Begin 2017 startte laatstgenoem-
de samen met taxifederatie GTL en met steun van
de Vlaamse overheid het project Clean Power for
Taxis. Zij begeleiden steden, gemeenten en hun
taxiondernemingen bij de overstap naar elektrische
taxi’s. “We zijn aangenaam verrast door de ambitie
van Knokke-Heist. In de eerste plaats door de
duidelijke doelstelling om tegen 2025 enkel nog
elektrische taxi’s te vergunnen. Maar ook in de
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Al in 2017 was de eerste e-taxi van Taxi Snel in
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volwaardige taxidienst uit te bouwen. Een logisch
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 ● MILIEU

De renovatiecoach 
helpt je graag
Kan ik mijn woning energiezuiniger maken? 
Vervang ik nu best de ramen of plaats ik 
eerst een nieuwe verwarmingsketel? Ga ik 
over tot spouwmuurisolatie? En wat zal dit 
allemaal kosten?

Heel wat mensen zitten met onbeantwoorde vragen 

over het renoveren van hun woning. Sommigen be-

ginnen aan de werken zonder goed na te denken 

over alle kosten of hebben net extra kosten omdat ze 

verkeerd geïnformeerd zijn. Anderen gaan uiteinde-

lijk niet over tot renovatie omdat ze te weinig tech-

nische kennis of tijd hebben. De renovatiecoach zet 

bewoners op het juiste spoor en is een onafhankelijke 

partner om je renovatie in de goede banen te leiden. 

Deze begeleiding kan zelfs tot de werken volledig 

afgelopen zijn. Die coach maakt onder meer een ge-

detailleerd renovatieadvies op met een duidelijk stap-
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van de juiste keuzes.
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gelegen in Knokke-Heist, dan kan je gratis beroep 
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milieudienst: renovatiecoach@knokke-heist.be of 

T 050 630 188. Vermeld hierbij duidelijk jouw adres in 

Knokke-Heist en de reden waarom je beroep wenst te 

doen op onze renovatiecoach. Hoe meer informatie je 

opgeeft bij de aanvraag, hoe beter de renovatiecoach 

zich kan voorbereiden. De coach neemt nadien con-

tact met je op om een afspraak te maken voor een 

huisbezoek.

BURGEMEESTERSCONVENANT

Op 30 april 2015 ondertekende de gemeente het Bur-

gemeestersconvenant (burgemeestersconvenant.eu) 

en engageert zich daardoor om tegen 2020 een mi-

nimum CO2-reductie te bekomen van 20% (t.o.v. refe-

rentiejaar 2011). 

De aanstelling van een renovatiecoach is één van de 

acties om die doelstelling te bekomen. De gemeente 

Knokke-Heist doet dit niet alleen en heeft hiervoor 

een samenwerking met de gemeenten Ingelmunster, 

Jabbeke, Oostrozebeke en Zuienkerke. De coördi-

natie verloopt via de West-Vlaamse Intercommunale 

(wvi.be).

Samen willen we de inwoners aanzetten tot een 

duurzame en energievriendelijke renovatie om de 

CO2-uitstoot te verminderen en het klimaat een 

handje te helpen. ●

Jan Dekeerle

 ● LOKALE ECONOMIE

Adviesraad Lokale 
Economie zoekt 
kandidaten
Ben jij een gedreven lokale ondernemer die met een 

ruime blik wil nadenken over het economisch beleid 

van Knokke-Heist? Ben je bereid om minstens 4 keer 

per jaar bijeen te komen en vanuit je kennis, ervaring 

of enthousiasme een constructieve & actieve bijdrage 

te leveren in de adviesraad Lokale Economie? Stuur 

dan vóór 1 mei een korte & gemotiveerde kandida-

tuur naar lokale.economie@knokke-heist.be. Je kan 

je enkel kandidaat stellen als je zaak  gevestigd is in 

Knokke-Heist. ●
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 ● WOORD VOORAF
Burgemeester Graaf Leopold Lippens

Meer mobiliteit, 
minder parkeerdruk
Sinds 6 april is er een nieuw parkeerbeleid van kracht in onze ge-
meente. De bedoeling van het nieuwe beleid is om meer rotatie te 
krijgen en de lokale handel en horeca te stimuleren. De gemeente 
wil ook het autoverkeer in het centrum doen afnemen en het fiet-
sen stimuleren. Bovendien waren de zonering en tarieven al zeer 
lang onveranderd en was er een vereenvoudiging nodig.

HOGE ROTATIE IS VOORDEEL 

VOOR DE LOKALE ECONOMIE

Het is een realiteit dat de parkeer-

plaatsen in Knokke-Heist schaars zijn. 

Er zijn naar schatting 13 000 parkeer-

plaatsen en in 2018 waren er 19 000 

bewonerskaarten in omloop. Voeg 

daarbij de 1750 jaarabonnementen 

van werknemers en vergunningen 

voor de zorgverstrekkers en ieder-

een beseft dat er daar een nieuw 

evenwicht moet komen. Met de wijzi-

gingen in het parkeerbeleid willen we 

samen met de firma OPC (concessi-

onaris voor controle op het parkeren 

in Knokke-Heist) het parkeerbeleid 

verbeteren en meer rotatie brengen 

in de gebruikers van de beschikbare 

parkeerplaatsen. Dit komt de lokale 

handel en economie ten goede.

Vroeger kon je maximaal 1 uur par-

keren in de winkelstraten. Sinds 6 

april is dat 2 uur, maar het 2de uur 

betaal je 3 in plaats van 2 euro. In de 

oranje zone vervalt vanaf 2020 het 

voordeel voor de parkeerkaarthou-

ders om, mits het betalen van 1 euro, 

in de weekends en de vakanties een 

hele dag te parkeren. 

In de groene zone wordt het uurta-

rief voor niet parkeerkaarthouders 

verhoogd van 1,5 naar 2 euro. Het 

dagtarief stijgt van 5 naar 10 euro. Er 

komen ook versterkte controles én 

verhoogde retributies in alle zones, 

om de rotatie te stimuleren.

NIEUWE PARKEERAUTOMATEN 

MAKEN DIGITAAL SCANNEN 

MOGELIJK

Er komen ook aangepaste parkeer-

automaten met nieuwe technologie. 

Wie een parkeersessie wil starten, 

moet eerst de nummerplaat ingeven 

op de automaat zoals je dat ook al 

moest doen bij sms of app parkeren.  

De nieuwe automaten zullen er ook 

voor zorgen dat het mogelijk is ●
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“Door de ruime oplage en bedeling is Tam-Tam

voor ons als gemeentebestuur een ideaal medium

om onze inwoners en bezoekers uit

de buurgemeenten te informeren”

Burgemeester Graaf Leopold Lippens
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“De samenwerking tussen Tam-Tam en het gemeentebestuur is een positief verhaal 
waar ook de lokale handelaars de vruchten van zullen plukken.
Een win-winsituatie dus!” Burgemeester Graaf Leopold Lippens
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ROULARTA
LOCAL DISPLAY ADVERTISING - NL/FR

Uw advertenties worden weergegeven
in het kwalitatieve netwerk van
Roularta Media Group

Run of NetworkFacts

Bronnen:
(1)  CIM - gemiddelde oktober - december 2018 - februari 2019
(2) CIM - gemiddelde o.b.v. weekcijfers december 2018 - februari 2019
(3) Gemius - gemiddelde juli - december 2018
(4)  Google Consumer Barometer 2014 / 2015 - cijfers voor België

GEZIEN WORDEN

Bereik Roularta sites
per maand

42%
21%

van de Belgische 

internetgebruikers overweegt 

slechts 1 ‘top of mind’ 
lokale aanbieder (4)



33%

van de
Nederlandstaligen

64% van de surfers op 
Roularta sites is verantwoordelijk 
voor de gezinsaankopen (2)

Uw advertenties verschijnen een week lang
in uw bedieningsgebied

Een gemiddelde
bezoeker spendeert

10 minuten
11 seconden
per dag op een site
uit het Roularta netwerk (3)

van de
Franstaligen

Advertentie

Digital

Facts Gericht online bereik

Immovlan.be
Gocar.be

Domineer de detailpagina’s van
Immovlan en/of Gocar en inspireer
potentiële klanten

Kies nu voor de virtuele winkelstraat

Topposities op de detailpagina’s in uw doelregio

Immovlan.be
 De 2de grootste real estate portaal in België

• meer dan 145.000 bezoekers per dag

• meer dan 135.000 panden in aanbod

• 77.000 volgers op Facebook

 Aantal bezoekers per provincie
• Antwerpen: 500.000 bezoekers per maand

• Oost-Vlaanderen: 500.000 bezoekers per maand

• West-Vlaanderen: 300.000 bezoekers per maand

• Limburg: 150.000 bezoekers per maand

• Vlaams-Brabant: 150.000 bezoekers per maand

Gocar.be
 Belgische marktleider voor nieuwe wagens en stockwagens

• 70.000 bezoekers per dag

• 55.000 wagens in aanbod

• meer dan 9 miljoen pageviews per maand

• 92.000 volgers op Facebook

 U bereikt ook de bezoekers van Autovlan.be, Motovlan.be, 
Autoclassic.be en Commercialcar.be

Bronnen:
(1)  The Connected Consumer Survey 2016 – cijfers voor België
(2) Imec Digimeter 2016
(3)  Google Consumer Barometer 2014 / 2015 – cijfers voor België

GEZIEN WORDEN

97%
van de Belgische 

internetgebruikers 

gaat minstens 
wekelijks online (1)



64%
van de Belgische

internetgebruikers 

overweegt hoogstens 1

‘top of mind’ merk (3)



33%
van de Belgische 

internetgebruikers overweegt 

slechts 1 ‘top of mind’ 
lokale aanbieder (3)



take-over

i
+ 74%

van de  Vlamingen 
 ontdekken online 
 zaken waar ze anders nooit 
bij  gekomen zouden zijn (2)

10410RLM_TAM_TAM_v3.indd   1-3 29/05/19   16:42



ONTDEK TAM-TAM 2.0

 050/61.41.21

> NIEUWE
 LOOK

> NIEUWE
 DISTRIBUTIE

> COMBINATIE
 PRINT EN DIGITAAL

“De samenwerking tussen Tam-Tam en het gemeentebestuur is een positief verhaal 
waar ook de lokale handelaars de vruchten van zullen plukken.
Een win-winsituatie dus!” Burgemeester Graaf Leopold Lippens

IN
SAMENWERKING

MET
DE GEMEENTE
KNOKKE-HEIST

Digital

9

9

ROULARTA
LOCAL DISPLAY ADVERTISING - NL/FR

Uw advertenties worden weergegeven
in het kwalitatieve netwerk van
Roularta Media Group

Run of NetworkFacts

Bronnen:
(1)  CIM - gemiddelde oktober - december 2018 - februari 2019
(2) CIM - gemiddelde o.b.v. weekcijfers december 2018 - februari 2019
(3) Gemius - gemiddelde juli - december 2018
(4)  Google Consumer Barometer 2014 / 2015 - cijfers voor België

GEZIEN WORDEN

Bereik Roularta sites
per maand

42%
21%

van de Belgische 

internetgebruikers overweegt 

slechts 1 ‘top of mind’ 
lokale aanbieder (4)



33%

van de
Nederlandstaligen

64% van de surfers op 
Roularta sites is verantwoordelijk 
voor de gezinsaankopen (2)

Uw advertenties verschijnen een week lang
in uw bedieningsgebied

Een gemiddelde
bezoeker spendeert

10 minuten
11 seconden
per dag op een site
uit het Roularta netwerk (3)

van de
Franstaligen

Advertentie

Digital

Facts Gericht online bereik

Immovlan.be
Gocar.be

Domineer de detailpagina’s van
Immovlan en/of Gocar en inspireer
potentiële klanten

Kies nu voor de virtuele winkelstraat

Topposities op de detailpagina’s in uw doelregio

Immovlan.be
 De 2de grootste real estate portaal in België

• meer dan 145.000 bezoekers per dag

• meer dan 135.000 panden in aanbod

• 77.000 volgers op Facebook

 Aantal bezoekers per provincie
• Antwerpen: 500.000 bezoekers per maand

• Oost-Vlaanderen: 500.000 bezoekers per maand

• West-Vlaanderen: 300.000 bezoekers per maand

• Limburg: 150.000 bezoekers per maand

• Vlaams-Brabant: 150.000 bezoekers per maand

Gocar.be
 Belgische marktleider voor nieuwe wagens en stockwagens

• 70.000 bezoekers per dag

• 55.000 wagens in aanbod

• meer dan 9 miljoen pageviews per maand

• 92.000 volgers op Facebook

 U bereikt ook de bezoekers van Autovlan.be, Motovlan.be, 
Autoclassic.be en Commercialcar.be

Bronnen:
(1)  The Connected Consumer Survey 2016 – cijfers voor België
(2) Imec Digimeter 2016
(3)  Google Consumer Barometer 2014 / 2015 – cijfers voor België

GEZIEN WORDEN

97%
van de Belgische 

internetgebruikers 

gaat minstens 
wekelijks online (1)



64%
van de Belgische

internetgebruikers 

overweegt hoogstens 1

‘top of mind’ merk (3)



33%
van de Belgische 

internetgebruikers overweegt 

slechts 1 ‘top of mind’ 
lokale aanbieder (3)



take-over

i
+ 74%

van de  Vlamingen 
 ontdekken online 
 zaken waar ze anders nooit 
bij  gekomen zouden zijn (2)

10410RLM_TAM_TAM_v3.indd   1-3 29/05/19   16:42


