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‘t Groot Diksmuide

Het stadsbestuur heeft zes preventieve snelheidsborden aangekocht. Omwille van de werken aan 
het kruispunt Tervaetestraat-Oostendestraat wordt alle verkeer richting Oostende omgeleid via het 
centrum van Keiem. Gedurende deze werken worden drie preventieve snelheidsborden geplaatst in de 
Keiemdorpstraat om de bestuurder te wijzen op de snelheidsbeperking, met een heel positief resultaat. 
Na de werken worden deze borden regelmatig verplaatst volgens de noodzaak. Het bestuur zal 
investeren in bijkomende preventieve snelheidsborden.

LAMPERNISSE

Preventieve snelheidsborden
hebben een heel positief resultaat



Vernieuwd stadhuis: om trots op te zijn
Op 1 maart werd het historische 
stadhuis na de restauratie opnieuw in 
gebruik genomen. De opendeurdagen 
kenden een groot succes, met meer 
dan 2.700 bezoekers. In het stadhuis 
zijn volgende diensten gehuisvest: 
burgerzaken, lokale economie, archief, 
toerisme en evenementen. Ook de 
maandelijkse gemeenteraad en de 
OCMW-raad vinden er plaats. De 
beiaard wordt opnieuw bespeeld. De 
inkom aan de voorzijde wordt voortaan 
voor ceremoniën gebruikt. Via de 
binnenkoer is de nieuwe administratieve 
ingang bereikbaar via trappen en een 
hellend vlak voor mensen met een 
beperking. Er zijn nieuwe openbare 
toiletten aan de zijde van de Sint-
Niklaasstraat.

Kruispunt Oostendestraat 
Tervaetestraat wordt 
veiliger

In opdracht van het Agentschap Wegen en 
Verkeer worden werken uitgevoerd aan het 
kruispunt Tervaetestraat - Oostendestraat 
om de verkeersveiligheid te verhogen. Onder 
meer de groenstroken, de verkeersdrempels, 
de fietspaden en de rijweg worden aangepakt. 
Om de bestuurders te verplichten de snelheid 
te verminderen worden de groenstroken in 
het midden van de Tervaetestraat verbreed. 
Daarnaast worden er in het midden van het 
wegdek van de Oostendestraat vluchtheuvels 
aangelegd. Zowel de rijweg als de fietspaden van 
de Oostendestraat worden geasfalteerd over een 
afstand van 850 meter.

Werken 
Pluimstraat in 
uitvoering

De werken in de Pluimstraat kaderen in het 
project ‘Collector Heernisse’ waarbij het 
afvalwater van 4.500 gezinnen naar het 
zuiveringsstation in Woumen zal worden 
afgevoerd. Aquafin, Infrax en de stad staan in 
voor de werken in zeven fasen. Eerder kwamen 
de Cardijnlaan en een deel van de Woumenweg 
aan bod. De volgende fase is het deel tussen 
de rotonde aan de Rijkswachtstraat en de 
Grasstraat en worden dan in fasen verder tot aan 
de Esenweg afgewerkt. De stad wordt helaas 
geconfronteerd met het faillissement van de 
aannemer maar zal alles in het werk stellen om de 
werken zo spoedig mogelijk af te ronden.



Esenplein 
in mooie platines
Eind november werd gestart met de 
rioleringswerken en de heraanleg van het 
Esenplein. De kasseien werden vervangen door 
platines, de groenzone wordt een picknickzone 
met oplaadpunt voor elektrische fietsen. De 
leilinden langs de kerk worden doorgetrokken 
langs het plein. Ondanks het faillissement van de 
aannemer zal de stad alles doen om de werken 
zo snel mogelijk af te ronden.

Opening volkstuincomplex 
in Diksmuide

Het OCMW van Diksmuide heeft het huis in 
de Koning Albertstraat 55 aangekocht. Het zal 
worden gebruikt als doorgangswoning voor een 
gezin in nood. De grote tuin achter de woning 
werd ingericht als volkstuin. Vanaf juni kunnen 
elf tuiniers groenten kweken in hun moestuin. 
Voor de bewoners van het woonzorgcentrum 
Yserheem is er een zone met verhoogde 
moestuinbakken voorzien. In het najaar wordt 
langs deze moestuin een wandel- en fietspad 
aangelegd die de verbinding maakt tussen de 
Koning Albertstraat en het woonzorgcentrum.

Kerk Oostkerke 
in de steigers

De Sint-Veerle kerk in Oostkerke staat in 
de steigers. De daken en dakgoten worden 
vernieuwd en plaatselijk wordt het metselwerk 
aan de toren opgeknapt. Binnenkort zal deze 
prachtige spitstoren terug pronken in het 
platteland van Oostkerke en omstreken.

Björn Debruyne volgt 
Werner Verheecke op

Bij het begin van de legislatuur werd in de CD&V 
afgesproken dat in de OCMW-raad halfweg 
de legislatuur Björn Debruyne de fakkel zou 
overnemen van Werner Verheecke. We danken 
Werner voor zijn grote inzet in de OCMW-raad en 
de kansarmoede in Diksmuide. Aan Björn wensen 
we veel succes toe in zijn nieuwe functie.



Win 40 euro met onze fotowedstrijd!

Waar in Diksmuide?

Waar in Diksmuide werd deze foto 
genomen? Denk je het antwoord te kennen, 
doe dan mee aan de wedstrijd en maak kans 
om vier Diksmuidebonnen (4 x 10 euro) 
te winnen. Je kunt deze cadeaubonnen 
gebruiken bij de deelnemende Diksmuidse 
handelaars. Bezorg de naam van het gebouw 
vóór 1 juli 2016 aan de secretaris CD&V 
Diksmuide of gebruik het deelnameformulier 
op www.diksmuide.cdenv.be.

Deelnameformulier fotowedstrijd

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

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

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

E-mailadres:  ................................................................

Antwoord:  ...................................................................

Verantwoordelijke uitgever: CD&V Diksmuide, Alex Marchand, voorzitter, Pollaertstraat 7, 8600 Diksmuide

SECRETARIAAT CD&V DIKSMUIDE
Gaby Verstraete
Veurnestraat 64c - 8600 Pervijze
Tel. 051 55 57 50 - gsm 0499 46 77 22
gab.verstraete@skynet.be

Kippenfestijn met frietjes
Zaterdag 4 juni
OC Ingelram in Esen
Deelname: volwassene 13 euro, kinderen 7 euro/ 
1 aperitief gratis. Kaarten zijn te verkrijgen bij de 
CD&V bestuursleden of via 051 55 57 50, 
0499 46 77 22, gab.verstraete@skynet.be.
Je bent van harte welkom.

Zadelstraat en Oude 
Dorpsstraat worden 
vernieuwd

De Zadelstraat in Lampernisse en de Oude 
Dorpsstraat in Kaaskerke waren aan herstelling 
toe. Het affrezen van het wegdek met plaatselijk 
herstel van de fundering en het aanbrengen van 
funderingsnetten onder het asfalt zorgen voor 
een perfecte stabiliteit van dit wegdek. In de 
Oude Dorpsstraat wordt de verbinding met het 
Stiltepad in asfalt aangelegd.

Centrumparking 
voor 72 voertuigen

De werken aan de centrumparking Beerstblote 
zijn volop bezig. De parking zal plaats bieden aan 
72 voertuigen. Door middel van een groene talud 
wordt deze parking in het landschap opgenomen. 
De parkeerplaatsen worden aangelegd in 
grastegels en het wegdek in uitgewassen beton. 
De centrumparking en de toegangsweg van en 
naar de parking zal goed verlicht zijn om sociale 
veiligheid te creëren..


