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‘t Groot Diksmuide

De Generaal Baron Jacquesstraat is bijna afgewerkt. Het deel van het Italiëplein tot de Wilgendijk is al 
open voor het verkeer. Zitbanken, vuilnisbakken en verkeersborden worden nog geplaatst. Leilinden 
sieren de straat, waar met het jaareinde ook de kerstverlichting wordt voorzien. Tegen eind juni is het 
tweede deel van de straat afgewerkt. Intussen is de aannemer ook al bezig met de rioleringswerken op 
de Grote Markt.

Welkom in de vernieuwde
Generaal Baron Jacquesstraat

Volg ons ook op Facebook
Sinds kort is CD&V Diksmuide ook aanwezig op Facebook.
Surf naar www.facebook.com/cdenv.diksmuide en vink ‘Vind ik leuk’ aan.
Je krijgt dan onze nieuwtjes rechtstreeks bij je nieuwsberichten.

PERVIJZE



Handzamedijk 
volledig vernieuwd
In de Handzamedijk en de Amphoek 
werd het wegdek volledig vernieuwd 
met asfalt. Om de duurzaamheid van 
deze wegen te optimaliseren, werden 
staalnetten in de asfalt aangebracht.

Ook werd een slecht stuk 
betonverharding in de Brugse Heirweg 
volledig opgebroken en vernieuwd.

Beerststraat in het 
nieuw!
In de dorpskern van Vladslo werd 
het kasseigedeelte in de Beerststraat 
volledig opgebroken. De nieuwe 
verharding werd aangelegd in gewapend 
asfalt. Zo wordt de geluidshinder 
geminimaliseerd. Om de snelheid wat 
aan te passen en de beeldkwaliteit langs 
deze weg te verbeteren werden een 
tiental boomplantvakken aangelegd. De 
smal opgroeiende haagbeuken en de 
groenbedekkers in de boomplantvakken 
geven het straatbeeld wat kleur.

Fietspad 
Pervijzestraat 
afgewerkt
Het fietspad tussen Lettenburg 
en Pervijze is zo goed als volledig 
afgewerkt. De laatste schakel, de houten 
brug over de Beverdijk, is aangelegd 
waardoor je veilig over dit prachtig 
dubbelrichtings fietspad kunt fietsen.



Doorgangswoning 
binnenkort in gebruik
Het OCMW verhuurt de doorgangswoning 
in de Koning Albertstraat 55 aan mensen 
die zich in een noodsituatie bevinden. Het 
biedt een tijdelijke woonzekerheid voor 
een gezin en voor twee alleenstaanden. 
Ondertussen wordt een duurzame 
oplossing voor de huisvestingssituatie 
gezocht. Hierdoor wordt vermeden dat 
mensen in een neerwaartse spiraal van 
bestaansonzekerheid terecht komen.

Investeringen in
wandelpaden
De wandelpaden in en rond de 
Tervaetewijk in Keiem werden volledig 
heraangelegd in cementbetonverharding. 
Ook werd er 185 m2 betonverharding 
aangelegd rond het Chiroheem.

Tevens wordt ook de fiets- en 
wandelverbinding tussen het opvanghuis 
van het OCMW in de Koning Albertstraat 
en het woonzorgcentrum Yzerheem 
volledig vernieuwd in betonverharding. 

Beleef Diksmuide via 
www.bezoekdiksmuide.be
Bezoek zeker eens de nieuwe belevingswebsite 
www.bezoekdiksmuide.be, die inzoomt op 
toerisme, lokale economie en winkelen. Bij 
www.diksmuide.be ligt de klemtoon vooral op 
de stedelijke dienstverlening terwijl bij www.
bezoekdiksmuide.be het accent op beleven ligt. 
Met een rijke waaier aan foto’s zie je opnieuw hoe 
mooi Diksmuide is! De website kwam tot stand 
in het kader van het project ‘proeftuinen voor de 
middenstand’.
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De bib heeft nu ook een
spelletjesafdeling
De Diksmuidse bibliotheek heeft recent haar
spelletjesafdeling. Meer dan 150 spelletjes (twister, 
cubb spel, houten kegelspel …) zitten momenteel 
in het aanbod voor kinderen tot twaalf jaar. Dit 
spelletjesaanbod vind je in een aparte ruimte 
tussen de bibliotheek en de jeugddienst.

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 15 juli 
2017 aan de secretaris CD&V Diksmuide of 
gebruik het deelnameformulier op 
www.diksmuide.cdenv.be.

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

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

 ................................................................................................

Tel.:  .......................................................................................

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

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

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

Winnaar wedstrijd
De foto van de vorige wedstrijd van ‘t Groot 
Diksmuide is een zicht van de Vaartstraat 
in Diksmuide. De gelukkige winnaar van 
de fotowedstrijd is Guido Verplancke, 
IJzerlegerstraat 11, Diksmuide. Hij kreeg 
vier Diksmuidebonnen voor een totale 
waarde van 40 euro. Proficiat Guido. CD&V 
Diksmuide dankt ook alle deelnemers aan deze 
fotowedstrijd.

Kippenfestijn met frietjes
Zaterdag 24 juni

Het kippenfestijn met frietjes vindt plaats 
op zaterdag 24 juni om 19 uur in oc 
Ingelram, Roeselarestraat 18 in Esen.
Deelname: volwassene 15 euro, kinderen 
7 euro / 1 aperitief gratis. Kaarten zijn te 
verkrijgen bij de CD&V bestuursleden of via 
het CD&V-secretariaat. 
Like onze Facebookpagina. De 250ste liker 
krijgt twee gratis deelnamekaarten.
Je bent van harte welkom.


