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‘t Groot Diksmuide

Sinds eind april is de dienst voor toerisme verhuisd naar het bijgebouw van het stadhuis. Toeristen en 
bezoekers worden voortaan op een optimale manier ontvangen. De inkom is via de poort in de Van 
Pouckestraat. Er zijn drie ruimtes die open zijn voor het publiek.

Je komt binnen in de onthaalruimte waar een ruim assortiment aan folders en informatiebrochures vrij 
beschikbaar zijn. Wens je meer informatie dan kun je in de tweede ruimte op interactieve schermen 
informatie opzoeken over Diksmuide, de Westhoek en de herdenking 1914-1918. Vervolgens kun je 
doorgaan naar de derde ruimte waar de onthaalmedewerkers verdere informatie geven. Vanuit de dienst 
toerisme zal je ook naar de kelderverdieping kunnen gaan, waar in het najaar de nieuwe archiefdienst 
komt en waar er ook ruimte is voor tentoonstellingen.

In 2014 ontving de dienst voor toerisme 27.161 bezoekers (gemiddelde jongste jaren: 16.200) en 
organiseerde 628 gidsbeurten, dit is 300 % meer dan het jaar ervoor.

LEKE

Nieuw toerismekantoor is open
Kom eens een kijkje nemen



Eindelijk is het zover …
De Klapstoel is open
De Klapstoel is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar vrijwilligers mensen 
ontmoeten die nood hebben aan een babbel, ontspanning … Er is ook een aanbod 
aan tweedehands kinderkledij. Je bent er welkom elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 
uur. De Klapstoel is gehuisvest in de Grauwe Broederstraat 38 en vanaf 1 juli in een 
nieuwe locatie in de Stationsstraat. Info: 0494 57 52 89, deklapstoel@hotmail.com.

Diksmuide M0.000ves
wil iedereen aanzetten tot bewegen
Het project ‘Diksmuide 
M0.000ves’ van onze sportdienst 
wil zoveel mogelijk mensen aan 
het bewegen krijgen, al stappend, 
al fietsend … 10.000 stappen 
per dag stimuleert immers de 
gezondheid. Sinds de start van 
dit project zijn al meer dan 300 
stappentellers verkocht. De 
maandelijkse stappenactiviteit 
kent meer dan 100 deelnemers. 
We roepen je op om je te 
registreren via de website 
www.10000stappen.be en je aan 
te sluiten bij de groep ‘Diksmuide 
M0.000ves’. Het doel is om 
met z’n allen elke dag meer dan 
1.000.000 stappen te zetten en te 
registreren.

Nieuw speelplein in 
Oostkerke
aan het OC Volcraeven
Het nieuw OC Volcraeven werd begin 2014 
officieel geopend. De openbare ruimte aan 
dit prachtig ontmoetingscentrum werd 
omgetoverd tot een nieuwe speelruimte. Er 
is een zandbak, een grasperk om onder meer 
te sjotten, een petanqueplein en natuurlijk 
zijn er nieuwe speeltoestellen. Deze realisatie 
is ongetwijfeld een meerwaarde voor het 
ontmoetingscentrum en voor Oostkerke. De 
realisatie gebeurde in samenspraak met het 
bewonersplatvorm Oostkerke, de jeugddienst 
en de groendienst. Dit project kost 25.000 
euro en het bewonersplatvorm betaalt 
5.000 euro via subsidie van de Koningin 
Boudewijnstichting voor de actie ‘Buurten op 
de buiten’.



Afkoppeling oppervlaktewater Woumen:
zuiver water, daar gaan we voor
De gemengde afvalwatersystemen van weleer moeten zoveel als mogelijk worden ontdubbeld. Begin 
mei startte in samenspraak met stad Diksmuide en Aquafin de afkoppelingswerken in Woumen. Hierbij 
worden enerzijds rioleringswerken uitgevoerd in een gedeelte van de Kerkhofstraat en in de Woumenweg 
ter hoogte van de Zwarte Dreef, en anderzijds wordt aan de achterzijde van de percelen in de 
Kerkhofstraat een nieuwe 
gracht aangelegd.

Ter hoogte van de 
Vossenholbeek komt 
een doorsteek onder de 
Woumenweg om het 
oppervlaktewater van de 
hoger gelegen gebieden 
rechtstreeks af te voeren 
naar de Vossenholbeek 
zodat dit niet meer in het 
rioleringsstelsel terecht 
komt.

De nieuw aan te leggen 
gracht achter de 
Kerkhofstraat moet het 
water afkomstig van hoger 
gelegen akkers en weiden bufferen en afvoeren om zo overstroming van de tuinen én doorstroming in de 
riolering te voorkomen. Deze nieuwe gracht wordt in verbinding gebracht met de bestaande Kerkebeek 
ter hoogte van het Eierdreefje.

De totale kostprijs van de afkoppelingswerken bedraagt 503.692,91 euro, exclusief btw, waarvan 
248.675,00 euro ten koste van Infrax en 255.017,91 euro voor rekening van de stad. De firma Degro bvba 
uit Ieper is uitvoerend aannemer.

Diksmuide vervangt 
vruchtdragende straatbomen
door andere boomsoorten
De jongste jaren kreeg het stadsbestuur terugkerende 
opmerkingen van bewoners uit straten waar bomen 
staan die jaarlijks vele vruchten dragen. Deze bomen 
veroorzaken veel smurrie aan voertuigen, voetpaden 
… Dit zorgde bij de bewoners van deze straten voor 
de nodige overlast. Daarom besliste het stadsbestuur 
vorig jaar om fasegewijs dergelijke locaties aan te 
pakken.
In het voorjaar 2014 werden de bomen in de 
Zuivelstraat in Diksmuide vervangen door een 
smal opgaande variëteit van de amberboom. In de 
Lappersfortstraat in Leke werden de sierappelbomen 
vervangen door smal opgaande olmen. Dit voorjaar 
werden de sierappelbomen in de Troetelarestraat in 
Vladslo vervangen door een smal opgaande variëteit 
van haagbeuk. Volgend jaar worden de sierperelaars 
in de Rijkswachtstraat vervangen. De komende jaren 
worden ook nog andere locaties aangepakt.



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 
2015 aan de secretaris CD&V Diksmuide, 
Gaby Verstraete, Veurnestraat 64c, Pervijze, 
gab.verstraete@skynet.be of gebruik het 
deelnameformulier op  
www.diksmuide.cdenv.be.

Deelnameformulier fotowedstrijd

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

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

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

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

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

Kippenfestijn 
met frietjes
Zaterdag 6 juni
19 tot 21 uur 
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.

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

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

Voor een net Diksmuide

We investeren verder in nette straten 
en pleinen. Er wordt regelmatig een 
veegmachine ingezet.

Winnaar wedstrijd
De foto van de vorige wedstrijd is een detail 
van het Streekhuis Esenkasteel. De gelukkige 
winnaar is Ludwine Lescroart, Invalidenplein 11 
Diksmuide, die een waardebon kreeg van 35 euro 
die ze gebruikte voor een aankoop in de boetiek 
dames- en kinderkledij Iris op de Grote Markt. 
Proficiat Ludwine. CD&V Diksmuide dankt ook alle 
deelnemers aan deze fotowedstrijd.


