
Mensen worden pas echt gelukkig in een 
omgeving waar ze zich thuis voelen. 

CD&V zet dan ook in op mooie lokale 
projecten in elke gemeente, ook bij ons. 
Dit gaat echter niet zomaar in 1, 2, 3. Een 
gemeente kan niet zonder samenwer-
king met de hogere overheden. En om-
gekeerd! Zo zagen we in Diksmuide al 
verschillende projecten tot stand komen 

dankzij de samenwerking met het pro-
vinciale, Vlaamse, federale en zelfs het 
Europese niveau.

Een stem voor CD&V is het verschil in 
uw buurt. Ik ben kandidaat op 25 mei als 
lijstduwer bij de opvolgers op de CD&V-
lijst voor het Vlaams parlement. Dit is 
een symbolische plaats. Daarmee wil 
ik de plannen die ik als burgemeester 

heb kracht bijzetten en me verder inzet-
ten voor Diksmuide en de regio. Samen 
staat men sterker om die projecten te 
realiseren. 

Ik vraag uw stem op 25 mei. Alvast van 
harte bedankt.

Lies Laridon, 
burgemeester Diksmuide

provincieraadslid
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LOONT! Burgemeester Lies Laridon
lijstduwer opvolger Vlaams Parlement
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Samen onze jeugdcultuur versterken.
Gemeenteraadslid Gaby Verstraete, OCMW-raadslid  
Greet Dever, burgemeester Lies Laridon en schepen Marc 
De Keyrel op het speelplein Zonnestraal. In 2013 onder-
tekende het stadsbestuur het charter ‘Goe gespeeld’ of 
‘Spelen is een kinderrecht’, een initiatief van de Vlaamse 
overheid.

In april 2009 werd het Masterplan Zonnestraal geselecteerd voor 
het project ‘Speelgroen – tover jouw terrein om tot een groen avon-
tuur’ van de Vlaamse overheid. Het recreatiedomein Zonnestraal 
(2,25 ha) kreeg een openbaar karakter met een verbinding voor 
voetgangers en fietsers tussen de verschillende woonwijken en de 
Woumenweg. De gebruikers, KSA-Torenwacht en speelpleinwer-
king Zonnestraal, ijveren voor een meer avontuurlijke inrichting 
die voldoet aan alle veiligheidseisen.

De stad investeert ook in de twintig overige speelpleintjes in de 
dorpen en de wijken. De stadsdiensten organiseren zelf Sportvij-
ver, Krokus Actief, Buitenspeeldag, Paasfun, Lente- en Herfstkrie-
bels, Roefel en ondersteunen naast de vele jeugdbewegingen ook 
speelpleinwerking Zonnestraal en de Kastanjes.

Diksmuide investeert  
in speelpleinen

Het Burggraaf Frederikplein is het nieuwe 
toonaangevend plein aan het station. Het 
eilandperron telt zeven nieuwe haltes voor 
bussen met telkens een schuilhuisje. Er 
zijn doorsteken gemaakt om een zo vlot 
mogelijke overstap tussen trein, bus of 

fiets mogelijk te maken. Graspartijen met 
enkele bomen waarborgen een sterk groen 
karakter. Dit past in het idee van een vol-
ledige groene wandellus rondom de stad. 
Het vernieuwde plein is het begin van een 
opwaardering van de stationsomgeving.

Sterke samenwerking,  
mooie resultaten!
Schepen Marc De Keyrel, 
burgemeester Lies Laridon, 
OCMW-raadslid Greet Dever 
en gemeenteraadslid Gaby 
Verstraete: “De aanleg van het 
nieuwe busstation door stad 
Diksmuide was onmogelijk 
geweest zonder de samenwerking 
met De Lijn, WVI en Infrax, en 
het verkrijgen van Europese 
subsidies.”

Vernieuwd busplein  
aan het station
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In het kader van de herdenking ‘14-‘18 
werd het plein voor de IJzertoren heringe-
richt. De plantvakken en zitbanken geven 
de zone voor de Paxpoort de uitstraling 
van een gezellig plein aan de oever van de 
IJzer. Door de aanleg van de nieuwe par-
king in grastegels kon de vroegere, visueel 
storende parkeerstrook langs de IJzerdijk 
worden opgeheven en een verkeersveilige 
herindeling krijgen door onder meer een 
lichte asverschuiving ter hoogte van de 
Paxpoort.

Gezellig plein en 
nieuwe parking 
nabij de IJzertoren

Met de netheidscampagne ‘Diksmuide Net 
opgeruimd – Bedankt om het zo te houden’ 
willen we zoveel mogelijk inzetten op een 
‘schoon en proper maar ook een natuurlijk’ 
Diksmuide. De acties situeren zich op de 
domeinen afvalbeleid, leefmilieu en groen-
onderhoud. Ons programma is een mix aan 
preventieve en sensibiliserende acties, het 
zelf opruimen en vegen van het openbaar 
domein en het sanctionerend optreden 
tegen hardnekkige vervuilers. Diksmuide 
neemt ook deel aan het OVAM project ‘Net-
heidsindex’ en de West-Vlaamse ‘Let’s do it 
in de vuilbak’ campagne.

Diksmuide
Net opgeruimd

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Sterke samenwerking, het kan!
OCMW-voorzitter - schepen Bart Laleman, schepen Martin Obin, OCMW-
raadslid Greet Dever, OCMW-raadslid Dominique Mestdagh, burgemeester 
Lies Laridon en gemeenteraadslid Gaby Verstraete op de nieuwe parking 
aan de IJzertoren. “Stad Diksmuide kreeg voor dit project subsidies van de 
provincie West-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen.”

Samen sterk voor netheid
OCMW-raadslid Dominique Mestdagh, gemeenteraadslid Gaby 
Verstraete, OCMW-raadslid Greet Dever, schepen Martin Obin, 
burgemeester Lies Laridon en OCMW-voorzitter - schepen Bart Laleman: 
“De stedelijke netheidscampagne zou een positieve evolutie zichtbaar 
moeten maken.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER DIKSMUIDE

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst 

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaat en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een 
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Het nieuwe busstation kwam er door sa-
menwerking met De Lijn, WVI en Infrax, en 
het verkrijgen van Europese subsidies.

In 2013 ondertekende het stadsbestuur het 
charter 'Spelen is een kinderrecht', een 
initiatief van de Vlaamse overheid.

Stad Diksmuide kreeg voor het project par-
king IJzertoren subsidies van de provincie 
West-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen.
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