
www.diksmuide.cdenv.be Informatieblad - oktober 2014

‘t Groot Diksmuide

Nieuw fietspad langs de Kaaskerkestraat
Samen met de provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest investeert ons stadsbestuur in 
nieuwe fietspaden. Momenteel worden drie nieuwe fietspaden aangelegd tussen Kaaskerke en het 
gehucht Lettenburg, en tussen Oude Barriere en Oudekapelle, Oudekapelle en Nieuwkapelle. Ook de 
realisatie voor fietspaden tussen Pervijze en Lettenburg en langs de Schoorbakkestraat worden nog in 
deze legislatuur gerealiseerd. Het doel is een veilige fietsverbinding te maken tussen deze dorpen en 
Diksmuide voor schoolgaande jeugd, woon-werkverkeer en de vele recreatieve fietsers.

STUIVEKENSKERKE



Actuele projecten in Groot Diksmuide

Herstel wegen in Beerst

Dit najaar worden delen 
van de Brugse Heirweg, 
Pouckestraat en Vladslohofstraat 
in Beerst grondig hersteld. 
Betongedeeltes worden 
opengebroken en hergoten in 
cement betonverharding. Andere 
weggedeeltes worden afgefreesd 
en in asfalt hergoten. Een 
mooie verbetering voor lokale 
weggebruikers en fietsers.

Landbouweducatie

Dit jaar werd ons tweejaarlijks 
project ‘landbouweducatie aan 
scholen’ terug een groot succes. 
Niet minder dan 315 leerlingen 
van het vijfde en zesde leerjaar 
van Diksmuidse scholen kregen 
kans op een gestructureerde 
rondleiding binnen een 
gespecialiseerd landbouwbedrijf. 
Dit werd voorgegaan door een 
gratis gezond en voedingsrijk 
ontbijt met heel wat streekeigen 
producten. Lekker!

Sociaal dorpsrestaurant

In september is het sociaal 
dorpsrestaurant van start 
gegaan in Pervijze en Oostkerke. 
Maandelijks wordt er een maaltijd 
aangeboden voor ‘de niet-actieve 
inwoners’. Er wordt ook allerlei 
info meegegeven i.v.m. cultuur, 
sport en recreatie, gezondheid, 
sociale dienstverlening ... Met 
dit initiatief willen we mensen 
samenbrengen, de vereenzaming 
doorbreken en komen tot een 
‘warmere samenleving’.



Nieuwe sites in teken van herdenking

Stiltepad

Het Stiltepad verbindt de oude 
dorpskern van Kaaskerke met 
de site van de Dodengang. Het 
is een betonnen wandel- en 
fietspad. Langs het pad is er een 
ruïne van een oude hoeve. Deze 
ruïne werd ingericht als rustpunt 
langs het Stiltepad. De leerlingen 
van het VTI bouwden mee aan de 
houten passerelle.

Petroleumtanks

De site van de petroleumtanks 
werd vroeger enkel aangeduid 
met een gedenksteen. De tanks 
werden in oktober 1914 vernield 
en werden nu 100 jaar later door 
middel van houten balken en een 
metalen frame op kleinere schaal 
geïmiteerd. Via groenbegroeiïng 
zullen de beschietingen worden 
geëvoceerd. De site is via een 
klaphekken te bezoeken en 
er zijn enkele parkingplaatsen 
aangelegd. 

Aanlegsteiger 
Dodengang

Via de nieuwe aanlegsteiger 
aan de Dodengang worden 
waterrecreanten uitgenodigd 
om even halt te houden aan 
de Dodengang. De steiger is 
vervaardigd in roestvrij staal en 
laat toe om kajaks en lage boten 
aan te meren. Het museum van de 
Dodengang is volledig vernieuwd 
met financiële middelen en 
door deskundigen van het 
Legermuseum.



Win 35 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 een waardebon t.w.v. 35 euro te winnen. 
Bezorg de naam van het gebouw vóór  
5 november 2014 aan de secretaris CD&V 
Diksmuide of gebruik het formulier op  
www.diksmuide.cdenv.be.

OCMW dient projectaanvraag in

Volkstuintjes

Het OCMW diende een projectaanvraag in 
voor het onderbrengen van volkstuintjes 
in de tuin van de woning die ze recent 
aankocht in de Koning Albertstraat 55. 
Deze volkstuintjes voor particulieren en 
kansengroepen zullen via een wandel- 
en fietspad langsheen de spoorweg ook 
bereikbaar zijn voor de bewoners van het 
WZC Yserheem. Er worden verhoogde 
bakken voorzien zodat mensen met een 
beperking er eveneens kunnen tuinieren. Er 
komt ook een educatieve composthoek, een 
sneukeltuin en een hoek met fruitbomen.
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SAMW meer dan muziek en woord
Diksmuide richt voor de eerste maal een techniekacademie in, samen met de Katholieke Hogeschool 
VIVES, in het auditorium van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW). 40 leerlingen van 
het vijfde en zesde leerjaar maken kennis met de diverse vormen van techniek. Vanaf dit schooljaar wordt 
één lokaal van SAMW exclusief gebruikt voor de lessen van beeldende kunst.


