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‘t Groot Diksmuide

Beste

Tijdens de Diksmuidse CD&V 
nieuwjaarsreceptie in januari 
ben ik tot voorzitter verkozen. 
Toen is er aangekondigd dat 
Alex Marchand voorzitter zou 
blijven tot september 2016 omdat 
ik eerst andere engagementen 
wou nakomen. Ik wil Alex 
nogmaals bedanken voor zijn 
vele jaren als voorzitter en 
voor die extra periode na de 
voorzittersverkiezing.

Tijdens mijn voorzitterschap 
wil ik vooral een laagdrempelig 
aanspreekpunt zijn, zowel binnen 
het bestuur als voor iedereen 
in Diksmuide. Een tweede 
belangrijke klemtoon die ik wil 
leggen, is de vertegenwoordiging 
van jongeren in onze afdeling 
groter maken. Hun aanwezigheid 
binnen het bestuur is onmisbaar.

Graag wil ik onze leden bedanken 
voor het vertrouwen dat ik kreeg 
om voorzitter te mogen worden 
van CD&V Diksmuide.

Rubben Vandevyvere
Voorzitter
CD&V Diksmuide

OUDEKAPELLE

Rubben Vandevyvere
nieuwe Diksmuidse CD&V-voorzitter

Alex Marchand (links op de foto) en 
Rubben Vandevyvere (rechts op de foto)



Dorpsrestaurant 
Esen-Woumen 
van start!
Op donderdag 22 september 
werd het startschot gegeven 
voor het dorpsrestaurant in Esen-
Woumen. Meer dan 80 inwoners 
waren aanwezig op dit gezellig 
samenzijn. De leerlingen van het 
basisonderwijs maakten een fijne 
attentie voor iedereen. Dankjewel 
aan de vele vrijwilligers die 
meehelpen om dit mogelijk te 
maken!

De pure smaak van 
hoeveproducten

Iets wat met liefde is gemaakt, dit smaak je 
meteen. Pure smaken, ambachtelijk en met grote 
zorg samengesteld, die vind je ruimschoots in 
Diksmuide.

Diksmuide kent heel wat hoeve- en 
streekproducten. Dit gaat van bio eitjes en 
confituur naar karaktervolle bieren, hoeve-ijs, 
huisgemaakte koekjes ... En we zijn bijzonder trots 
op al dit lekkers. Als boterstad bij uitstek heeft 
Diksmuide ook heel wat hoeveproducenten die 
boter en artisanaal gemaakte kaas aanbieden. De 
producten worden met veel toewijding en ijver 
vervaardigd.

Alle informatie over de hoeveproducten werd 
gebundeld in een prachtige brochure, die je kunt 
verkrijgen bij verschillende stadsdiensten.

Nieuw 
kunstgrasvoetbalplein: 
vele voordelen
Diksmuide investeert fors in het sportdomein De 
Pluimen met de bouw van een nieuw zwembad, 
een tweede sporthal, een ruime parking en 
een groene omgeving. Hierdoor verdwijnt een 
natuurgrasvoetbalplein en wordt het verlies 
opgevangen door de aanleg van een voetbalplein 
in kunstgras aan de tribune. 

Een kunstgrasvoetbalplein heeft als voordeel 
dat dit terrein permanent kan worden bespeeld, 
zelfs bij veel regen en tijdens de winter. 
Bovendien wordt het aantal train- en speeluren 
opgetrokken naar 1.200 uur op jaarbasis. 
Een kunstgrasvoetbalplein biedt vooral extra 
mogelijkheden naar de technische opleiding 
voor de jeugdspelers en de jeugdploegen. De 
investering voor dit plein bedraagt 332.500 euro.



Diksmuide investeert in 
AED-toestellen 
In Diksmuide zijn er al zeven AED-toestellen 
of hartdefibrillatoren op openbare plaatsen. 
Door het gebruik van die toestellen kunnen 
levens worden gered. Een automatisch externe 
defibrillator of AED is een draagbaar toestel 
dat een elektrische schok aan het hart toedient 
bij levensbedreigende hartritmestoornissen. 
De AED analyseert het hartritme van het 
slachtoffer en bepaalt automatisch of een 
stroomstoot het slachtoffer kan helpen. 

In de komende jaren wordt er verder 
geïnvesteerd in bijkomende toestellen, 
onderhoud van de bestaande toestellen en 
opleidingen om er mee te werken. Een toestel 
kost gemiddeld 2.000 euro.

OCMW Diksmuide 
kocht een duofiets

Voortaan kunnen de bewoners van het 
woonzorgcentrum Yserheem met de duofiets 
een fietstocht maken. De duofiets is een fijn 
vervoermiddel als je in een rolstoel zit of niet 
alleen kunt fietsen. De reacties van de bewoners 
en de begeleiders zijn unaniem positief!

Onbeperkt parkeren 
op de centrumparking
De centrumparking ‘Beerstblote’ is in 
gebruik genomen. Er is plaats voor 
75 wagens. Je kunt er elke dag gratis 
en onbeperkt parkeren. Via de Halve 
Maanstraat of het Alleyepad ben je in 
een mum van tijd op de Grote Markt. Het 
wegdek is in beton en de parkeerplaats 
is aangelegd in grasdallen om het groene 
karakter van de omgeving te vrijwaren. 
Er komt nog een fietsenstalling zodat je 
gemakkelijk fiets en auto kunt combineren.



Winnaar wedstrijd
De foto van de vorige wedstrijd 
is een detail van de vernieuwde 
gotische zaal in het stadhuis  
De gelukkige winnaar is  
Andy Logghe, Sleestraat 1 
uit Oudekapelle, die vier 
Diksmuidebonnen voor een 
totale waarde van 40 euro kreeg. 
Proficiat Andy. CD&V Diksmuide 
dankt ook alle deelnemers aan 
deze fotowedstrijd.

Verantwoordelijke uitgever: CD&V Diksmuide, Rubben Vandevyvere, voorzitter, Gentweg 10, 8600 Diksmuide

Nieuwe fietspaden voor veilig fietsplezier

Diksmuide doet heel wat inspanningen om het 
de fietser veilig en aangenaam te maken. Sinds 
1 december 2015 is gestart met de aanleg van 
fietspaden langs de Klerkenstraat, dit in opdracht 
van de stad Diksmuide en de gemeente Houthulst. 

De fietspaden komen vanaf de rotonde Eikhof 
(Esen) tot het binnenkomen van Klerken. Aan 
beide zijden van de rijweg komt een vrijliggend 
fietspad van telkens 1,75 meter breedte. In 
dit project gaat ook extra aandacht uit naar 
de veiligheid van een aantal kruispunten met 
landelijke wegen. De opritten naar percelen 
worden eveneens grondig vernieuwd en beter 
toegankelijk gemaakt. Grachten en beken 

worden opnieuw geprofileerd om een goede 
waterhuishouding in dit gebied te garanderen. 
Eind dit jaar zullen de fietsers veilig kunnen 
fietsen langs de Klerkenstraat 

In de Pervijzestraat, tussen Lettenburg en 
Pervijze, wordt een dubbelrichtingsfietspad 
aangelegd. De werken worden in drie fases 
uitgevoerd. Dit fietspad wordt aangesloten op het 
al aangelegd gedeelte tussen Lettenburg en Oude 
Barrière. De voltooiing van de werken is voorzien 
eind oktober. In een later project wordt ook een 
nieuw fietspad voorzien richting Rousdamme. 

Dit wordt alvast leuk fietsen!

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 december 

2016 aan de secretaris CD&V Diksmuide of gebruik het 
deelnameformulier op www.diksmuide.cdenv.be.

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

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

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

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

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

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


