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‘t Groot Diksmuide

Sabine de Bethune
gastspreekster op de 
nieuwjaarsreceptie

Sabine de Bethune is sinds 
oktober 2011 voorzitster van de 
Belgische Senaat. Ze is senatrice 
sinds 1995 en was voorzitster van 
de CD&V-Senaatsfractie in de 
periode van 2003 tot 2011.

Ze heeft naam verworven inzake 
gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen als voorzitster van 
de CD&V-werkgroep Vrouw 
& Maatschappij, maar ook 
professioneel als experte op 
ministeriële kabinetten en voor 
de Europese Commissie. 

De speerpunten van haar 
politieke actie zijn gelijke kansen, 
levenskwaliteit, kinderrechten, 
gezin en eerlijke Noord-
Zuidverhoudingen.

Een nieuw jaar is in zicht
Een jaar is weerom verstreken. De eerste twaalf maanden van de 
huidige legislatuur zijn al voorbij.
Wat gaat de tijd toch snel. Sinds de start van de nieuwe 
bestuursperiode is door onze mandatarissen hard gewerkt aan de 
toekomst van onze stad. Tal van initiatieven die verder in dit blad 
beschreven worden, kregen of zullen nog vorm krijgen.

In dit nieuwe jaar wenst CD&V Diksmuide je het allerbeste, een 
goede gezondheid en een vreugdevol nieuw 2014 toe.

Welkom op de nieuwjaarsreceptie
Zondag 19 januari 10.30 uur OC De Zwaan

Ik nodig je graag uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze 
vindt plaats op zondag 19 januari om 10.30 uur in het OC De Zwaan, 
Vladsloplein te Vladslo. Onze gastspreekster is Senaatsvoorzitster 
Sabine de Bethune. Iedereen is van harte welkom. Ik zie er naar uit 
om met jullie allen te toosten op een mooie toekomst.

Alex Marchand 
Voorzitter CD&V Diksmuide

VLADSLO

Volg ons ook op het web 

CD&V Diksmuide is 24 uur op 24 bereikbaar. Een artikel uit een 
vorig nummer lezen? Interesse voor de jongste nieuwtjes en 
actualiteiten van CD&V Diksmuide? Wens je je te abonneren op 
onze e-nieuwsbrief? Meer weten over mandatarissen of met hen 
contact opnemen? Voor dit en nog veel meer kan je terecht op 
www.diksmuide.cdenv.be.

www.diksmuide.cdenv.be



Herinrichtingswerken 
Houtlandstraat

Aan de Duitse militaire begraafplaats in Vladslo zijn de 
herinrichtingswerken volop in uitvoering. Er worden 
parkeerplaatsen voorzien voor wagens (ook voor 
mindervaliden), voor enkele bussen en voor fietsen. 
Bovendien wordt de rijweg er versmald zodat daar 
minder snel zal worden gereden. Er komt ook een nieuw 
informatiebord over de begraafplaats en de beelden van 
Käthe Kollwitz. De werken zijn gegund aan aannemer 
Vandenbroucke uit Koksijde. Voor deze werken 
verkreeg de stad subsidies van de provincie en Toerisme 
Vlaanderen.

Actueel in 
Groot Diksmuide

CD&V-Diksmuide werkt 
aan de toekomst
Beleidsplan 2014-2019
Het nieuwe beleidsplan is klaar. Het bestuur 
werkte de afgelopen maanden hard aan dit 
beleidsplan. 
Tijdens strategische denkdagen op 1 en 2 
maart werden door leden van de politieke 
meerderheid van stad (schepencollege) 
en OCMW (vast bureau) en de 
managementteams van stad en OCMW 
de eerste krijtlijnen uitgezet om het beleid 
voor de komende jaren vorm te geven. In 
het voorjaar bezocht het schepencollege 
alle 14 bewonersplatforms en dorpsraden. 
Gelijktijdig werden door het personeel 
van stad en OCMW doelstellingen en 
acties geformuleerd. In juni 2013 bood de 
cultuur- en vrijetijdsborrel gelegenheid 
voor inbreng omtrent het cultuur- en 
vrijetijdsaanbod in Diksmuide.
Op 23 oktober kon op een inspraakavond 
iedere Diksmuideling zijn bezorgdheden 
en ideeën kwijt over het ontwerp van 
beleidsplan. Raden konden advies geven. 
Op 18 november was er een inspraakavond 
voor de OCMW- en gemeenteraadsleden. 
Ook heel wat accenten uit het CD&V 
verkiezingsprogramma werden in het 
beleidsplan opgenomen.

Kortom, het beleidsplan kwam tot stand 
via een tweerichtingscommunicatie. 
Het verhaal van één Diksmuide (stad en 
OCMW) is nu geschreven voor de komende 
zes jaar. 
Het beleidsplan 2014-2019 kun je 
raadplegen op www.diksmuide.be en  
www.diksmuide.cdenv.be. De grote 
lijnen worden ook toegelicht in het 
stadsmagazine Diksmuide info.

Centen van het Vlaams 
Plattelandsfonds

Diksmuide krijgt van de Vlaamse Overheid van 
plattelandsprojecten 250.000 euro per jaar en dit 
gedurende de komende zes jaar. Diksmuide diende 
hiervoor een project in voor herstellingswerken in 
de Brugse Heirweg (1500 meter), Pouckestraat (380 
meter) en de Vladslohofstraat (175 meter). Het deel van 
de straat in beton wordt heraangelegd met asfalt. De 
kostprijs wordt geraamd op 350.000 euro.



Werken IJzerdijk en 
IJzertorensite

Ter hoogte van de IJzertoren zijn de wegenwerken volop 
aan de gang. Aan de frontzate en de spoorwegbrug 
wordt een nieuwe groene parking aangelegd die de 
bezoekers aan de IJzertoren en het provinciaal domein 
IJzerboomgaard zullen kunnen gebruiken. Deze werken 
worden uitgevoerd door aannemer Tuinen Descamps. 
De stad ontving hiervoor subsidies van de provincie en 
Toerisme Vlaanderen in het kader van de herdenking 
14-18.

Intussen is de IJzertoren gesloten tot 1 maart. Door het 
IJzerbedevaartcomité wordt het museum heringericht 
en tussen de Paxpoort en het huidig secretariaat wordt 
een nieuwe inkom gebouwd voor de verkoop van de 
tickets.

Daarnaast wordt daar een nieuw plein met groene 
accenten en zitbanken aangelegd. Hiervoor is aannemer 
Petillion aangesteld. De openbare verlichting wordt ook 
uitgebreid.

OCMW helpt bij 
sneeuwruimen van de 
stoep

Het OCMW van Diksmuide wil de 
zorgbehoevenden helpen bij het 
sneeuwvrij maken van de stoep.
Deze hulp is er enkel voor gezins-
situaties waarbij alle meerderjarige 
gezinsleden (gedomicilieerd in 
Diksmuide ) voldoen aan één van 
volgende voorwaarden: minstens 
80 jaar zijn op 31 december 
van het aanvraagjaar, over een 
erkenning van verminderde 
zelfredzaamheid beschikken van 
ten minste negen punten, een door 
een arts ondertekende verklaring 
zelfredzaamheid of in het bezit zijn 
van een parkeerkaart voor personen 
met een handicap.

Er wordt een forfait van 5 euro per 
sneeuwruimbeurt van de stoep 
gevraagd. Mits een supplementaire 
vergoeding van 2 euro per 
sneeuwruimbeurt, wordt ook de 
mogelijkheid aangeboden om ook 
de weg van de voordeur naar de 
brievenbus vrij te maken.
De volledige voorwaarden om 
hiervan te kunnen genieten en 
de aanvraagformulieren zijn te 
verkrijgen bij het Sociaal Huis, 
IJzerheemplein 4, Diksmuide,  
tel. 051 793 793. Je vindt alle info 
ook op www.ocmw-diksmuide.be en 
in het stadsmagazine Diksmuide info 
van januari.
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DEELNAMEFORMULIER FOTOWEDSTRIJD

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

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

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

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

Word lid
van de grootste partij in 
Diksmuide

Wens je lid te worden van de 
CD&V? Het is heel eenvoudig: 
neem contact op met ons of surf 
naar www.cdenv.be/doe-mee/lid-
worden.

Ledentarieven
Familietarief: 25 euro. Eén 
maximumtarief met inbegrip van 
de lidgelden en de bijdragen 
voor de geledingen voor alle 
gezinsleden (gedomicilieerd op 
hetzelfde adres).
Hoofdlid: 12 euro.
Bijleden en nieuwe: 6 euro.
Voor 75+ en -26 jaar: 6 euro.
Toeslag voor lidmaatschap 
vereniging senioren (1 euro), 
vrouw & maatschappij (2,40 
euro) en jong-CD&V (2,5 euro).
vrouw & maatschappij (2,40 
euro) en jong-CD&V (2,5 euro).

Laat het ons 
weten
Heb je een opmerking over het 
beleid of de CD&V-werking? 
Heb je een suggestie voor wat 
beter kan?
Of wil je misschien actief 
worden bij CD&V Diksmuide en 
meewerken aan een bruisend 
Groot-Diksmuide?
Aarzel niet en laat het ons weten!

SECRETARIAAT CD&V 
DIKSMUIDE
Gaby Verstraete
Veurnestraat 64c
Tel. 051 55 57 50
GSM 0499 46 77 22
gab.verstraete@skynet.be
www.diksmuide.cdenv.be

Belastingen blijven laag
De twee hoofdbelastingen, de 8% personenbelasting en de 2150 
opcentiemen op de onroerende voorheffing kunnen in de huidige 
legislatuur behouden blijven. Onze stad ziet er financieel echt niet 
zo slecht uit, in vergelijking met vele andere steden en gemeenten. 
Er komt dus GEEN belastingverhoging. De belastingverlaging die 
doorgevoerd werd in de vorige legislatuur blijft behouden. Voor 
alle andere belastingen wordt éénmalig voor de volledige zes jaar 
een indexering toegepast om dit dan de volgende zes jaar zo te 
behouden.

Winnares vorige wedstrijd
De locatie die we zochten waar de foto werd genomen, is het 
postkantoor in Diksmuide. Uit de vele juiste antwoorden, werd 
op de CD&V bestuursvergadering van 30 oktober door de 
onschuldige hand van Nathalie Debruyne de winnaar getrokken. 
En... de gelukkige is Bieke Vanslembrouck uit de Onze Lieve 
Vrouwstraat in Diksmuide. Zij kreeg een waardebon t.w.v. 35 euro 
voor een aankoop in de Colruyt winkel in Diksmuide. Proficiat aan 
Bieke. Dank ook aan de vele deelnemers van deze fotowedstrijd.

Win 35 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 een waardebon 
t.w.v. 35 euro te winnen. 
Bezorg de naam van 
het gebouw vóór 31 
januari 2014 aan Gaby 
Verstraete, secretaris 

CD&V Diksmuide, Veurnestraat 64c. Je mag ook mailen naar gab.
verstraete@skynet.be of het deelnameformulier op onze website 
www.diksmuide.cdenv.be gebruiken.


