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‘t Groot Diksmuide

Alex Marchand, 
voorzitter

CD&V Diksmuide

Terug aan de slag
Intussen is de vakantie voor de 
meesten al een tijdje achter de 
rug en zijn we met nieuwe moed 
en opgeladen batterijen terug 
gestart met onze professionele 
dagtaak. De kinderen gaan terug 
naar school en dromen van wat 
de toekomst hun zal brengen. Zo 
ook gaat het politieke leven in 
een hogere versnelling.

De werkgroepen rond 
thema’s als de Grote Markt, 
kerkgebouwen, Yserheemsite, 
sport- en cultuurbeleid zijn 
al samengesteld of krijgen 
stilaan vorm. Het vormen van 
dergelijke werkgroepen bewijst 
dat CD&V Diksmuide een echte 
ploegspeler is. Onze partij wil 
over de partijgrenzen heen 
het beste voor de stad en zijn 
inwoners. Deze werkgroepen 
zijn een uitgestoken hand naar 
de oppositie, die zo ook hun 
visie op deze verschillende 
thema’s kan aan bod brengen. 
Ook het meerjarenplan voor de 
beleidsperiode 2014-2019 is een 
bewijs van visie en doeltreffend 
beleid. 

Het doel is meer dan ooit 
om samen te werken 
aan een bruisend 
Diksmuide.

De CD&V fractie is ‘het’ 
overlegmoment
De CD&V-fractie bestaat uit de burgemeester, de schepenen, de 
gemeenteraadsleden en de verkozenen van het OCMW. Ook de 
partijvoorzitter, de jongerenvoorzitter, de eerste opvolger voor 
OCMW en gemeenteraad worden uitgenodigd. De fractie wordt 
voorgezeten door de fractieleidster Martine Delafontaine.

Onze fractie komt minstens maandelijks samen. De dossiers van 
de gemeenteraad worden er besproken en ook de dossiers van 

het OCMW komen indien nodig aan de beurt. Beleidsvoorstellen 
worden besproken alvorens samen met de coalitiepartner 

een besluit te nemen. De burgemeester en de schepenen 
informeren ons eveneens over de werking van het 
schepencollege. De fractieleden kunnen ook zaken 
aanbrengen met betrekking tot het reilen en zeilen van 
onze stad, klachten van inwoners, nieuwe projecten, 
aandachtspunten, tips enz.

Voor de CD&V is de fractie ‘het’ overlegmoment, dit uiteraard 
samen en in nauw overleg met het partijbestuur.

Martine Delafontaine
Fractieleidster CD&V Diksmuide

BEERST



Actueel in 
Groot Diksmuide

HEERNISSE

Het project ‘Heernisse’ is een groot reconversie-
project waarbij in grote delen van de industriezone 
een gescheiden riolering wordt aangelegd en 
waarbij tegelijk het wegdek wordt vernieuwd, 
fietspaden worden aangelegd, de groenaanleg 
wordt vernieuwd. Het project is opgedeeld in fasen 
zodat de bedrijven bereikbaar blijven. Momenteel 
werkt men aan de derde en laatste fase. Per fase 
werden de bedrijven en inwoners uitgenodigd op 
een informatievergadering.

ONDERWIJS IN DIKSMUIDE

Diksmuide heeft als centrumstad een belangrijke 
functie in het onderwijs. Meer dan 3.000 
leerlingen van 2,5 jaar tot 18 jaar volgen onderwijs 
in één van de vele scholen van Groot Diksmuide. 
Bovendien telt het deeltijds kunstonderwijs meer 
dan 700 cursisten in de afdeling muziek, woord 
en beeldende kunst. Bij de start van dit nieuw 
schooljaar wenst CD&V Diksmuide alle leerlingen 
een leerrijk jaar toe.

ONDERWIJSCHEQUES

Onderwijscheques worden voortaan uitgereikt 
door het Sociaal Huis van het OCMW en niet langer 
door de stedelijke diensten. Onderwijscheques zijn 
cheques waarbij mensen met een beperkt inkomen 
schooluitgaven kunnen betalen. Meer mensen 
dan voorheen zullen hierdoor aanspraak kunnen 
maken op deze dienstverlening. Alle informatie is te 
verkrijgen in het Sociaal Huis, IJzerheemplein 4,  
051 793 793, sociaal.huis@ocmw.diksmuide.be.

ONTMOETINGSCENTRUM 
OOSTKERKE

De werken aan het ontmoetingscentrum in 
Oostkerke zijn volop aan de gang. Het gaat 
om de volledige renovatie van de vroegere 
klasgebouwen. De ruwbouwwerken werden 
na openbare aanbesteding uitgevoerd door 
aannemer Devolder. Momenteel is men bezig 
met de binnenafwerking en de installatie van 
verwarming, elektriciteit en sanitair. Vanaf het 
voorjaar 2014 zullen de verenigingen er gebruik 
kunnen van maken.

PLEIN BUSSTATION

De stelplaatsen van de Lijn worden momenteel 
volledig heraangelegd, er komt een nieuwe 
bestrating, een nieuwe openbare verlichting en 
een gedeeltelijke vervanging van de riolering. 
De aannemer van de werken is bvba Norré-
Behaeghel. Het ontwerp werd getekend door 
het bureau Plantec. De opdrachtgevers zijn stad 
Diksmuide, De Lijn en Infrax.

STADHUIS

De restauratiewerken aan het stadhuis zijn 
volop in uitvoering. Momenteel worden de 
restauratiewerken aan de buitenzijde en de 
stabiliteitswerken uitgevoerd door aannemer 
Artes Woudenberg uit Sint Andries Brugge. Door 
het aangebrachte geveldoek krijgen de inwoners 
en toeristen ondanks de werken toch een fraai 
beeld van het stadhuis. De werken die vervolgens 
moeten gebeuren zijn de restauratie van het 
interieur en de nieuwe technieken (verwarming, 
elektriciteit…).

PARKING NABIJ HET WZC 
YSERHEEM

Om het parkeerprobleem in de aangrenzende 
wijken van het woonzorgcentrum Yserheem 
weg te werken, werden 35 parkeerplaatsen 
aangelegd in de omgeving ervan. De 
ondergrondse buizen aan de voorkant van het 
nieuwe woonzorgcentrum vertonen een zekere 
onstabiliteit en worden eerst grondig onderzocht 
alvorens er verder wordt gewerkt aan de 
omgevingsaanleg en aan een definitieve parking.
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DEELNAMEFORMULIER FOTOWEDSTRIJD

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

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

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

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

Kom erbij!
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 leden: 6 euro.
Voordeeltarief 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).

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

Volg ons ook op 

www.diksmuide.cdenv.be
Wil je op de hoogte blijven van de Diksmuidse CD&V werking? 
Surf dan regelmatig eens naar www.diksmuide.cdenv.be. Je 
wordt er niet alleen geïnformeerd over de plaatselijke partij- en 
beleidswerking, maar je krijgt ook een overzicht van het algemene 
partijnieuws.

Winnaars vorige wedstrijd
Het juiste antwoord: het zijn de ogen van gemeenteraadslid 
Katrien Verfaillie. Uit de vele juiste antwoorden, werd door een 
onschuldige hand twee winnaars getrokken voor deze ‘ogen’-
wedstrijd. De winnaars zijn Arnold Pollet uit Esen en Magda 
Demaeght uit Keiem. Zij kregen elke een gratis kaart voor het 
kippenfestijn, dat plaatsvond op zaterdag 8 juni. Proficiat aan 
Arnold en Magda.
Eveneens heel veel dank aan de vele deelnemers van deze 
wedstrijd.

Doe mee aan de wedstrijd 

Waar in Diksmuide is deze 
foto genomen?
Denk je het antwoord te kennen? Bezorg dan de naam van het 
gebouw vóór 29 oktober 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. 
Uit de goede antwoorden 
wordt een winnaar 
getrokken, die een 
waardebon krijgt t.w.v.  
35 euro.


