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We werken verder

Op 14 oktober 2012 gaf je 
opnieuw het vertrouwen aan 
onze partij, de CD&V. Net geen 
1 op de 3 kiezers heeft voor de 
CD&V gestemd. Wij danken dan 
ook al onze kiezers. 

Twaalf CD&V 
mandatarissen zetelen 
in de gemeenteraad of 
OCMW-raad. Wij zijn 
hierbij de grootste 
fractie. Met deze 
ploeg willen we de 
komende zes jaar ten 
dienste staan van alle 
inwoners van Diksmuide. 
We willen onze 
verkiezingsbeloftes maximaal 
waar maken en verder onze stad 
blijven promoten. We willen aan 
onze stad blijven werken opdat 
iedereen zich een terecht fiere 
Diksmuideling zou voelen.

Een goed sociaal, economisch 
en cultureel beleid binnen een 
ecologisch en een financieel 
verantwoord kader, daar staan 
wij voor. Wij beloven het je, 
onze mandatarissen zullen zich 
maximaal inzetten.

Zaterdag 8 juni  

Kippenfestijn met frietjes
Van 19 tot 21 uur 
ontmoetingscentrum Ingelram, Roeselarestraat in Esen

DEElnamEpRIjs: 
• volwassenen = 13 euro, 1 aperitief gratis
• kinderen = 7 euro, 1 drankje inbegrepen

Kaarten zijn te koop bij de mandatarissen en de 
bestuursleden.
Iedereen is welkom.

Doe mee aan de wedstrijd 

Van wie zijn die ogen?
Uit de goede antwoorden worden op 1 juni twee winnaars 
getrokken, die een gratis kaart krijgen voor het kippenfestijn (of 
indien al een kaart, de prijs terugkrijgen).
Een tip: het zijn de ogen van één van de twaalf Diksmuidse CD&V 
mandatarissen.

Bezorg je antwoord vóór 29 mei aan Gaby Verstraete, secretaris 
CD&V Diksmuide, Veurnestraat 64C. Je mag ook mailen naar  
gab.verstraete@skynet.be of het contactformulier op onze  
website www.diksmuide.cdenv.be gebruiken.

DEElnamEfoRmulIER ‘ogEn’-WEDstRIjD

De ogen zijn van  ......................................................................................................

Naam: ............................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

Telefoonnummer: .....................................................................................................

KEIEm



Een beleid voor 
groot Diksmuide
Het nieuwe bestuur is bezig met 
het opstellen van het beleidsplan. 
Vooraleer we overgaan tot keuzes 
voor investeringsprojecten zullen 
door werkgroepen vier masterplannen 
worden opgemaakt. Het betreft de 
verdere ontwikkeling voor de sportsite, 
de cultuursite, de zorgsite Yserheem 
en de Grote Markt en omgeving. Ook 
wordt er een visieplan opmaakt voor 
de kerken. Over dorpsmateries vonden 
gesprekken plaats met alle dorpsraden 
en bewonersplatforms.

In de volgende edities van ’t Groot 
Diksmuide houden we je verder op de 
hoogte.

Een vraag? Een voorstel? 
Iets te melden?
laat het ons weten. 
CD&V is er voor jou!

onze CD&V voorzitters
CD&V Diksmuide is een echte ledenpartij. De leden 
zijn bij CD&V de basis van een goed bestuur en we 
stellen hun medewerking en inbreng ten zeerste op 
prijs. Het nieuwe bestuur van CD&V Diksmuide telt 
52 bestuursleden, die nauw betrokken worden bij de 
partijwerking en de beleidskeuzes. 
Naast de lokale algemene partijwerking zijn er de CD&V-
werkingen voor de jongeren, vrouw & maatschappij en 
de senioren. Wil je hierover meer vernemen? Neem dan 
contact op met een van onze voorzitters.

alEx maRChanD

Partijvoorzitter CD&V Diksmuide
Pollaertstraat 7
051 69 52 93, 0478 33 15 72
alex.marchand@telenet.be

DElfIEn VanoVERbEKE

Voorzitter CD&V jongeren
Klaverstraat 2
0477 09 99 49
vanoverbekedelfien@hotmail.com

VICKy DEpaEpE

Voorzitter CD&V vrouw & maatschappij
Ganzenstraat 1
051 50 10 23, 0479 33 12 46
vicky_depaepe@yahoo.com

RogER DERoo

Voorzitter CD&V seniorenwerking
Steenstraat 4
051 56 61 36, 0498 27 20 36

anDRé mIngnEau

Regiovoorzitter CD&V Westhoek
Kortewildestraat 61
051 50 31 29
amos@telenet.be

nieuwe CD&V 
website online!
CD&V Diksmuide heeft werk gemaakt 
van een nieuwe lokale website, die deel 
uitmaakt van de nationale website. Zo 
word je niet alleen geïnformeerd over 
de plaatselijke partij- en beleidswerking, 
maar je krijgt ook een overzicht van het 
algemeen partijnieuws.

Volg ons op: 
www.diksmuide.cdenv.be

sECREtaRIaat

Gaby Verstraete
Veurnestraat 64c
051 55 57 50, 0499 46 77 22
gab.verstraete@skynet.be



lIEs laRIDon

burgemeester - provincieraadslid
voorzitter Politiezone Polder
IJzerlaan 58 
0477 24 62 91 
051 79 30 00 (kantoor stad)
burgemeester@stad.diksmuide.be

Bevoegdheden: algemeen beleid, veiligheid, burgerlijke 
stand, ondernemersparticipatie, public relations, 1914-1918
Zitdagen: Kleine Dijk 33 a, maandag, dinsdag en 
donderdag van 9 tot 10 uur of na afspraak.

maRtIn obIn

2de schepen
Oude Zeedijk 38
051 50 06 72, 0476 71 03 76
martin.obin@pandora.be

Bevoegdheden: senioren, land- en tuinbouw, 
plattelandsinfrastructuur, groenonderhoud, 
kerkfabrieken, begraafplaatsen
Zitdag: Kleine Dijk 33a, maandag van 9.15 tot 10.45 uur 
of na afspraak

maRC DE KEyREl

4de schepen
Grauwe Broedersstraat 43
051 51 02 69, 0495 22 48 96
marc.de.keyrel@pandora.be

Bevoegdheden: jeugd en gezin, sport, personeel, 
onderwijs
Zitdag: administratief centrum, Heernisse 6,  
donderdag van 9 tot 10.30 uur of na afspraak

baRt lalEman

6de schepen, OCMW-voorzitter
Wijnendalestraat 115
051 50 48 98, 0496 26 36 88
bart.laleman@ocmw.diksmuide.be

Bevoegdheden: sociale zaken, volksgezondheid
Zitdag: administratief centrum OCMW IJzerheemplein 4, 
woensdag van 11 tot 12 uur of na afspraak

12 CD&V 
mandatarissen 
zijn er voor jou!

Raf goEmaERE

gemeenteraadslid, lid politieraad
Dodengangstraat 2
051 50 19 54, 0495 50 19 54
raf.goemaere@skynet.be

maRtInE DElafontaInE

gemeenteraadslid, fractieleidster
Vijvermolenstraat 14
051 58 14 18, 0478 56 12 54
martine.delafontaine@skynet.be

johan allyns

voorzitter gemeenteraad
Koning Albertstraat 29
051 51 13 66, 0472 40 05 11
johan.allyns@hotmail.be

gaby VERstRaEtE

gemeenteraadslid, lid politieraad
Veurnestraat 64c
051 55 57 50, 0499 46 77 22
gab.verstraete@skynet.be

KatRIEn VERfaIllIE

gemeenteraadslid
Cayennestraat 11
051 55 51 96
henkvanoverbeke@yahoo.com

WERnER VERhEECKE

2de plaatsvervangend voorzitter 
OCMW-raad
Esenweg 207
051 50 30 26, 0476 67 51 13
werner.verheecke@telenet.be

gREEt DEVER

3de plaatsvervangend voorzitter 
OCMW-raad - lid vast bureau OCMW
Tervaetestraat 37
051 50 09 48, 0493 69 66 60
colaertdever@hotmail.be

DomInIquE mEstDagh

lid bijzonder comité sociale dienst 
OCMW
Sint-Jansstraat 30, 8600 Diksmuide
051 51 05 46, 0497 34 37 95
domi.mestdagh@skynet.be

sECREtaRIaat

Gaby Verstraete
Veurnestraat 64c
051 55 57 50, 0499 46 77 22
gab.verstraete@skynet.be



schoolplein is volledig 
vernieuwd
De Reuzemolenstraat, het Heilig 
Hartplein en het Schoolplein 
zijn volledig heraangelegd met 
nieuw groen en comfortabele 
zitbanken. Er werd ook een nieuwe 
gescheiden riolering aangelegd.

actueel in groot Diksmuide

stadhuis in volle 
renovatie

De werken aan het stadhuis zijn in 
volle uitvoering. Het resultaat zal 
een functioneler, toegankelijker 
en energiezuiniger stadhuis zijn.

bouw 
ontmoetingscentrum 

oostkerke 
In Oostkerke worden momenteel 

de vroegere klaslokalen 
omgebouwd tot een modern 

ontmoetingscentrum met een 
polyvalente zaal, een bar, een foyer 

en een vergaderruimte.

plein busstation wordt 
vernieuwd

De stelplaatsen van de Lijn aan 
het station worden volledig 
heraangelegd. Er komt een 

nieuwe bestrating, een nieuwe 
openbare verlichting en een 

gedeeltelijke vervanging van de 
riolering.

Keiem heeft zijn nieuw 
Chiroheem
De Chiro beschikt voortaan over 
een groot en degelijk nieuw 
gebouw voor hun werking. De 
jeugd van Keiem en omgeving kan 
er alleen maar wel bij varen.


