
www.diksmuide.cdenv.be Informatieblad - oktober 2015

‘t Groot Diksmuide

Dit jaar bestaat de verplichte zone 30 aan de schoolomgeving 10 jaar. Stad Diksmuide heeft 21 banners 
gemaakt met 3 verschillende spreuken ‘Een boete te duur? Rij 30 km per uur’, ‘Minders snel? 30 Dank u 
wel’ en ‘Voor onze jeugd, 30 doet deugd’. Met dit initiatief wenst het stadsbestuur niet alleen leerlingen 
en ouders maar iedere weggebruiker te sensibiliseren, met als doel de zone 30 af te dwingen en te 
respecteren.

VLADSLO

Zone 30 schoolomgeving 
bestaat 10 jaar



Onderwijscheques voor gelijke onderwijskansen

Het reglement voor 
het toekennen van 
onderwijscheques 
werd vereenvoudigd 
en verruimd tot 
alle gezinnen die 
recht hebben op 
een verhoogde 
tegemoetkoming. Op 
die manier wil het 
OCMW alle kinderen 
in Diksmuide gelijke 
onderwijskansen 
geven!

LOI opnieuw open voor 
opvang vluchtelingen

Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis heeft 
het OCMW van Diksmuide het LOI (Lokaal 
Opvang Initiatief) in de Stationsstraat opnieuw 
geopend voor de opvang van negentien 
vluchtelingen.

Diksmuide bespaart op 
schoonmaakmiddelen

Stad en OCMW hebben een gezamenlijk 
bestek gemaakt voor de aankoop van 
schoonmaakmiddelen voor vier jaar. In dit 
bestek wordt rekening gehouden met alle 
veiligheidsvoorschriften, geen milieuhinder, 
voldoen aan voorwaarden van duurzaamheid en 
gebruiksvriendelijkheid voor personeel. Dankzij 
deze prijsvraag en de duur van deze aanbesteding 
bespaart Stad en OCMW 70.000 euro in een 
periode van vier jaar.



Diksmuide investeert in toegangspaden kerken
Dit jaar worden voor zo’n 45.000 euro 
herstellingswerken uitgevoerd aan paden op diverse 
begraafplaatsen.

Sinds 21 december 2001 is er een decreet van 
toepassing voor de vermindering van het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten 
in het Vlaamse Gewest. Sinds 1 januari 2015 is er 
ook een totaal verbod van kracht op het verbruik en 
gebruik van pesticiden op het openbaar domein.
Om de leuze ‘zonder is gezonder’ verder te kunnen 
optimaliseren zijn aanpassingen van verhardingen 
op ons openbaar domein een van de actiepunten 
binnen het plan van aanpak tot herbicidevrij beheer 
op het openbaar domein. Ook het omvormen van 
paden op de begraafplaatsen is een onderdeel van 
deze actie.

Op de begraafplaatsen van Oostkerke en 
Stuivekenskerke zijn de bestaande paden aangelegd 
in rode steenslagverharding. De bestaande 
verhardingen worden opgebroken en vervangen 
door plantines opgevoegd met elastische 
voegmortel om zo het onderhoud te minimaliseren.

Ook de hoofdtoegang naar de kerk van Esen die 
bestond uit gebakken kleiklinkers werd vervangen 
door plantines en opgevoegd met elastische 
voegmortel.

Sint-Pietersstraat in Woumen vernieuwd

Met steun van het Vlaams 
Plattelandsfonds worden in onze 
stad jaarlijks enkele landelijke 
wegen hersteld. Dit jaar werden 
betonherstellingswerken 
uitgevoerd in zowel Oude Zeedijk, 
Kapellestraat als in de Sint-
Pietersstraat en de Steenstraat in 
Woumen.
Het wegdek in de Sint-
Pietersstraat werd volledig 
opgebroken. Na een stevige 
funderingslaag werd de 
cementbetonverharding 
aangebracht. Om deze straat 
verkeersveiliger te maken en 
ook de leefbaarheid te verhogen 
werd in overleg met bewoners 
en dorpsraad beslist om enkele 
bomen aan te planten en de weg 
te voorzien van fietssuggestie 
stroken. 



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 november 
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:  ...................................................................

Plein Oudekapelle 
in het nieuw

Al geruime tijd zijn er werkzaamheden 
bezig voor de aanleg van een fietspad van 
Kaaskerke naar Lo. Hierdoor wordt ook de 
gewestweg in het dorp Oudekapelle volledig 
heraangelegd.
Het stadsbestuur en het bewonersplatform 
vonden het een ideaal moment om het 
betonnen dorpsplein een nieuwe look te 
bezorgen.
De afgebrokkelde betonnen elementen 
werden uitgebroken en heraangelegd 
in betonklinkers. Enkele verplaatsbare 
bloembakken en een opfrissing van groene 
elementen zullen ervoor zorgen dat het 
dorpspleintje in ere wordt hersteld. Ook 
wordt er ruimte voorzien voor het plaatsen 
van een bushokje. Het dorpsonthaalpunt 
en een zitbank worden op de rand van het 
pleintje geplaatst.

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

Winnaar wedstrijd
De foto van de vorige wedstrijd is een 
detail van het nieuwe toerismegebouw 
(stadhuis). De gelukkige winnaar is Sabrina 
Dekein, Roeselarestraat 31 uit Esen, die 4 
Diksmuidebonnen voor een totale waarde van 40 
euro kreeg. Proficiat Sabrina. CD&V Diksmuide 
dankt ook alle deelnemers aan deze fotowedstrijd.


