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Een warm en bruisend Diksmuide

Hoewel de coronapandemie nog niet helemaal 
voorbij is, komen de activiteiten van verenigingen 
en van de stad terug op gang. Mensen genieten er 
volop van om elkaar te ontmoeten en gewoon een 
praatje te slaan. De paasfoor en het totaalspektakel 
Feniks waren een groot succes. We kijken uit naar 
het zomerprogramma, de leuke marktdagen en de 
zomerkermis op de markt en in de dorpen. 
Met cd&v vinden we het verenigingsleven belangrijk 
en zorgen we voor goede zalen en materiaal zodat
de verenigingen volop opnieuw kunnen bloeien.

Aan de studenten wensen we goede examens toe. 
Er wordt opnieuw op diverse locaties een blokkot 
ingericht zodat de studenten in alle rust kunnen 
studeren.

We wensen je een prachtige zomer toe.

Lies Laridon
burgemeester

Verantwoordelijke uitgever: cd&v diksmuide, Rubben Vandevyvere, voorzitter, Gentweg 10, 
8600 Diksmuide 

Van harte welkom 
op ons familiefeest 
met beenhespe

Zaterdag 25 juni
18.30 tot 21 uur
OC Ingelram
Roeselarestraat 18 Esen

Kaarten (15 euro - volwassene, 
7 euro - kind) kun je kopen bij onze 
mandatarissen en bestuursleden.

Tweede fase ringweg 
start na bouwverlof

Na het bouwverlof start het 
agentschap Wegen en Verkeer 
met de aanleg van de tweede 
fase van de ringweg. Deze fase 
bestaat uit de aanleg van een 
rotonde aan Delhaize Supermarkt 
in de Kaaskerkestraat en een 
stuk rijweg tot vlak voor de 
spoorweg. De werken in deze fase 
zijn toegewezen aan aannemer 
Stadsbader. Alle gegevens over 
de omleidingen kun je volgen op 
www.werkenaandiksmuide.be.

Aantal wegen krijgen 
nieuwe asfaltlaag

In het kader van planmatig 
onderhoud krijgen de Gentweg 
(vanaf Beerststraat tot aan 
Gentweg 21), de Moerestraat
(vanaf Kuipersstraat tot overgang 
naar betonweg), de Ramboutstraat 
(van Keiemdorpstraat tot 
Dodepaardenstraat) en de 
Dodepaardenstraat (tussen 
Ramboutstraat en Kuipersstraat) 
een nieuwe asfalt toplaag. Door 
het vernieuwen van de toplaag 
verlengen we de levensduur van 
deze wegen aanzienlijk, aangezien 
onderlaag en fundering nog in 
goede staat zijn. De werken worden 
deze zomer uitgevoerd.

cd&v secretariaat
Nele Coopman
Willem Telllaan 12
8600 Diksmuide 
0492 78 87 53
cdenv.diksmuide@gmail.com

Volg ons ook op
www.facebook.com/
cdenv.diksmuide

Nieuw ontmoetingscentrum Pervijze:
ontwerp goedgekeurd

In Pervijze wordt een gloednieuw ontmoetingscentrum gebouwd na 
sloop van de huidige gebouwen. Het ontwerp is goedgekeurd. 
We zorgen voor een goede huisvesting voor de verenigingen. Er komt 
een grote polyvalente zaal, een vergaderruimte, een keuken, een berging 
en sanitair. Ook het dorpspunt, de bibliotheek, de speelpleinwerking 
De Kastanjes en het jeugdhuis nʼ Obus krijgen hun plaats in dit nieuwe 
centrum.



Bestuurslid Robin Dooms, burgemeester Lies Laridon 
en lid bijzonder comité sociale dienst Dominique 
Mestdagh.

Bestuurslid Stefaan David, schepen Marc De Keyrel en gemeenteraadslid 
Bart Laleman.

Lid bijzonder comité sociale dienst Alex Marchand, bestuurslid 
Herlinde Rollez en schepen Greet Dever.

Tuinwijk-verkaveling 
in volle afwerking

Op de site van het voormalige 
Diksmuidse voetbalplein komen 
180 nieuwe wooneenheden. 
16 huurwoningen en 22 
appartementen zijn al 
afgewerkt, dit door de 
huisvestingsmaatschappij 
De Mandel. De woonmaatschappij 
IJzer & Zee is momenteel 
bezig met het bouwen van 12 
koopwoningen. Er worden ook 
nog 25 woningen gebouwd 
door de bouwonderneming 
Covemaeker, waarvoor de eerste 
bouwvergunningen in maart 
werden goedgekeurd. De West-
Vlaamse Intercommunale (WVI) 
start dit najaar met de verkoop 
van 105 vrije bouwpercelen.

Voor een warm en 
bruisend Diksmuide

Schoolomgevingen 
worden veiliger

We investeren bijna 25.000 
euro om schoolomgevingen 
verkeersveiliger te maken en 
ontvangen hiervoor 12.500 
euro subsidie. Er komen extra 
markeringen voor zone 30, 
gebrand met thermoplast. 
Naast het feit dat deze kunststof 
duidelijker is dan de gebruikelijke 
verven, heeft  het ook een 
goede slipweerstand en is het 
milieuvriendelijk en duurzaam. 
Je vindt deze nieuwe markering 
bij de scholen van Beerst, 
Nieuwkapelle, Leke, Keiem, 
Vladslo en Klimop en WʼIJzer in 
het centrum. Het Vlaams Gewest 
duidt de schoolomgeving van 
Esen, Woumen, Pervijze en 
VBS Diksmuide beter aan met 
bijkomende wegmarkering.

Meer zitbanken in 
centrum en dorpen

In het stadscentrum en de dorpen 
werden recent twintig zitbanken en 
twaalf picknicktafels bijgeplaatst. 
Op die manier wil het bestuur 
inwoners en bezoekers laten 
genieten van het landschap en de 
charmante dorpen. Deze realisatie 
gebeurde in samenspraak met 
Westtoer. 
Om de netheid te bewaren wordt 
er telkens een vuilnisbak geplaatst 
bij de picknickbanken.

Nieuw fi etspad langs 
de Schoorbakkestraat

Momenteel zijn de werken bezig 
voor de aanleg van een vrijliggend 
dubbelrichtingsfi etspad langs de 
Schoorbakkestraat, het gedeelte 
tussen de Stuivekenskerkestraat en 
de Proostdijk. Om de fi etsveiligheid 
te verhogen komt een openbare 
verlichting langs het fi etspad. Er is 
ook een structureel onderhoud van 
dit straatgedeelte en het kruispunt 
met de Stuivekenskerkestraat 
wordt eveneens heringericht. 
De werken zullen eind dit jaar klaar 
zijn.

Schepen Martin Obin en fractievoorzitter gemeenteraad Gaby Verstraete. 
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