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‘t Groot Diksmuide

Beste inwoner

Nieuwjaar en de bijhorende feestjes liggen 
al in het verleden, maar toch wil ik nog eens 
terugkomen op de CD&V nieuwjaarsreceptie. 
Onze burgemeester Lies Laridon stelde er 
haar boekje ter gelegenheid van haar tien 
jaar burgemeesterschap voor, we hadden een 
boeiend panelgesprek met de burgemeester en 
de schepenen en minister Hilde Crevits heeft de 
aanwezigen toegesproken. We waren verheugd en 
zijn dankbaar met de talrijke opkomst.

Ondertussen is de nieuwe vakantiebrochure 
verspreid en staat het nieuwe parkeerbeleid op 
punt. Wijzigingen in het parkeerregime waren 
noodzakelijk. Dit hadden de vele reacties van 
bewoners en bezoekers, de tellingen, de UNIZO 
enquête en de petitieactie aangetoond.

Heel graag nodig ik je, samen met je familie en 
vrienden, uit op het ontbijt met de burgemeester, 
dat plaatsvindt op zondag 2 april om 8.30 uur in 
het ldc Ten Patershove. Graag tot dan!

Rubben Vandevyvere
Voorzitter CD&V Diksmuide

We werken aan Diksmuide
en aan de toekomst

Ontbijt met de burgemeester
Je bent van harte welkom

We nodigen je graag uit op het ontbijt met de burgemeester Lies Laridon, op zondag 2 april om 
8.30 uur in het lokaal dienstencentrum Ten Patershove, Maria Doolaeghestraat 2 Diksmuide.
Deelnemen aan dit rijkelijk ontbijt kan door betaling van 5 euro per persoon (-12 jaar: gratis, wel 
vooraf inschrijven) op rekening BE36 8917 4402 6281 van CD&V Diksmuide met vermelding ‘ontbijt 
met de burgemeester + aantal personen’. Je kunt ook inschrijven bij onze mandatarissen en 
secretaris Gaby Verstraete, Veurnestraat 64 c Pervijze, 0499 46 77 22, gab.verstraete@skynet.be. 
Uiterste datum van inschrijven is 25 maart.



Nieuw parkeerregime in het stadscentrum

Sinds 1 maart is er een wijziging van het parkeerregime. In het centrum van Diksmuide, waar de blauwe 
zone geldt, kun je van 8 tot 18 uur voortaan 2 uren parkeren met enkele uitzonderingen in een aantal 
zones waar je enkel tussen 8 en 14 uur je parkeerschijf legt.

• Het nieuwe parkeerregime is eenvoudiger.

• De blauwe zone van 1 uur valt weg. Waar er 
blauwe zone is, geldt overal het regime van 
maximum 2 uur parkeren. Deze wijziging kwam 
er op vraag van de handelaars (via de enquête 
van de middenstandsorganisatie UNIZO) en 
veel klanten. Ook voor de kerkdiensten was 
er de vraag voor een 2 uur parkeerregime in 
plaats van 1 uur op de Grote Markt.

• De IJzerlaan wordt volledig blauwe zone.

• De onderbreking van de blauwe zone over de 
middag valt weg omdat dit veel misverstanden 
met zich meebracht.

• Om het parkeren voor vergaderingen van 
senioren in de namiddag te vergemakkelijken, 
wordt de blauwe zone beperkt van 8 tot 14 uur 
op de parkings in de omgeving van de zaal 
Rerum Novarum, het lokaal dienstencentrum, 
het cultureel centrum, zaal Horizon en het 
zwembad.

• Het systeem van de bewonerskaarten blijft 
ongewijzigd bestaan voor wie gedomicilieerd is 
in de blauwe parkeerzone.

• De centrumparkings worden beter aangeduid 
via extra signalisatieborden.



Nieuwe bewegwijzering 
Heernisse
De heraanleg van het bedrijventerrein Heernisse 
werd voltooid met een nieuwe bewegwijzering. 
Met behulp van het nieuwe informatiebord kun je 
de ligging van de bedrijven gemakkelijker vinden. 
De WVI (West-Vlaamse Intercommunale) stond 
hiervoor in. Naast een algemene bewegwijzering 
kan ieder bedrijf een individueel naambord voor 
de eigen zaak laten plaatsen. Dit is aanvullend bij 
het gebruik van gps.

Nieuw vakantiemagazine

Dorpsbibliotheken zijn 
langer open
Sinds 1 maart zijn de dorpsbibliotheken van 
Keiem, Pervijze en Leke een half uur langer open. 
In Keiem en Pervijze op donderdag en in Leke op 
dinsdag, telkens van 16 tot 19 uur in plaats van tot 
18.30 uur. Daarmee komen we tegemoet aan de 
vragen van de jeugd en de bewonersplatformen 
om de bib na schooltijd wat langer open te 
houden.

De voorbije vier jaar werden grote inspanningen 
geleverd door de stedelijke vrijetijdsdiensten 
om een kwalitatief en betaalbaar buitenschoolse 
opvang tijdens de schoolvakanties te bieden aan 
de kinderen van Diksmuide. De vakantiebrochure 
is, samen met de tienerwerking, het sluitstuk van 
een enorme uitbreiding van de buitenschoolse 
opvang. Deze brochure wordt voor de eerste 
maal verspreid. Alle meegedeelde activiteiten 
die plaatsvinden in Diksmuide tijdens de 
schoolvakanties worden aangekondigd. Het 
betreft activiteiten die minstens gedurende 
twee aaneengesloten dagen plaatsvinden en 
openstaan voor iedereen, ook voor niet-leden. 
Het aanbod is er voor jongeren tussen drie en 
veertien jaar.

De vakantiebrochure werd in januari verspreid 
in alle Diksmuidse basis- en secundaire scholen 
tot en met het tweede middelbaar, bij alle 
deelnemende organisaties, in de stedelijke 
gebouwen (stadhuis, zwembad, sporthal, 
bibliotheek …). De brochure is ook te raadplegen 
op de stedelijke website www.diksmuide.be. We 
ontvingen heel veel positieve reacties op dit 
nieuw initiatief.
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Burgemeester stelt boek voor
Uit liefde voor Diksmuide

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 de locatie vóór 1 mei 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 detail van de voetbaltribune 
voetbalveld in Diksmuide. De gelukkige 
winnaar van de fotowedstrijd is Joke Vanacker, 
Roerdompstraat 19, Diksmuide, die vier 
Diksmuidebonnen voor een totale waarde 
van 40 euro kreeg. Proficiat Joke. CD&V 
Diksmuide dankt ook alle deelnemers aan deze 
fotowedstrijd.

Uit liefde voor Diksmuide. Dit is de titel van het 
boekje geschreven door onze burgemeester 
Lies Laridon, naar aanleiding van haar tien jaar 
burgemeesterschap. De voorstelling ervan vond 
plaats op 15 januari. 

Het verhaal begint in het moederhuis van 
Diksmuide, ze vertelt over haar schooltijd en 
beroepsleven. Ze verhaalt waarom en de wijze 
waarop ze aan politiek doet voor stad en streek. 
Je leest er ook hoe mensen en gebeurtenissen 
uit haar leven dat alles mee helpen bepalen. 
Ze legt er eveneens haar toekomstvisie voor 
Diksmuide uit. Het is ook uit dankbaarheid naar 
de mensen toe en uit liefde voor Diksmuide dat 
het boekje werd geschreven.

Je kunt het boekje op eenvoudige aanvraag 
gratis verkrijgen bij de burgemeester 
(burgemeester@diksmuide.be, 0477 24 62 91).


