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‘t Groot Diksmuide
LEKE

Welkom op de nieuwjaarsreceptie  

We nodigen je van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 14 januari 2018  
om 10.30 uur in het lokaal dienstencentrum Ten Patershove, Maria Doolaeghestraat 2 
Diksmuide.

FEESTPROGRAMMA
• Panelgesprek met Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere en CD&V-leden van 

het college van burgemeester en schepenen. Moderator is Dennis De Jonckere.
•  Gezellig samenzijn met een drankje en frietjes van de frietmobiel.

Namens het CD&V-bestuur
Voorzitter    Secretaris   Burgemeester
Rubben Vandevyvere    Gaby Verstraete  Lies Laridon

De beste wensen voor een 
voorspoedig 2018!



Witte lintjes tegen geweld

Elk jaar is er op 25 november de internationale dag voor de 
uitbanning van geweld tegen vrouwen. Dit jaar is er aandacht 
voor seksuele intimidatie en geweld op het werk. Naar 
aanleiding van deze dag wordt een wit lintje gedragen als teken 
van persoonlijk engagement om geweld te bestrijden. Op 27 
november gingen enkele CD&V mandatarissen actie voeren aan 
het NMBS-station in Diksmuide.
Vrouw & Maatschappij van CD&V wil met deze campagne haar 
beleidsvoorstellen zichtbaarheid geven; zoals een volledig 
onafhankelijk meldpunt dat instaat voor de interne procedure.

Lekedorpstraat vernieuwd

In de Lekedorpstraat, tussen huisnummer 105 
en het kruispunt met de Kruiskalsijdestraat en 
de Laagvlaktestraat, werd het wegdek volledig 
opgebroken. Waar nodig werd nieuwe fundering 
aangebracht. Er werd een nieuw wegdek in asfalt 
aangelegd. Bestaande parkeerstroken in kasseien 
werden uitgeblazen en opgevoegd met elastische 
cement. Hierdoor krijgt de doortocht in Leke een 
fraai uitzicht. In het voorjaar 2018 worden nog 
fietssuggestiestroken aangelegd om de veiligheid 
van de zwakke weggebruiker te optimaliseren.

Nieuw: taxicheques

Diksmuide kent al jaren een goede fuifcultuur met 
jaarlijks meer dan 25 fuiven. Het openbaar vervoer 
in de regio is ontoereikend. De realiteit is dat onze 
jongeren vaak met de fiets naar de fuiven trekken 
of genieten van taxi ouders. Een alternatief is het 
nieuwe project taxicheques. 
Hoe werkt dit project? Jongeren tussen 16 en 25 
jaar kopen een pakket van 6 taxicheques voor 10 
euro bij de stedelijke jeugddienst. Elke cheque is 
5 euro waard en één pakket heeft een waarde van 
30 euro. De stad financiert dus elk pakket met 
20 euro. Met deze cheque betaalt de jongere een 
taxirit in het weekend, op feestdagen en tijdens de 
schoolvakanties na 20 uur en vóór 7 uur.



Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het klimaat, 
snelheid, veiligheid en de mogelijkheid om vlot contact 
te leggen. Geen enkel ander vervoersmiddel combineert 
zoveel voordelen. Om deze redenen wil jong-CD&V de fiets 
de plaats geven waarop hij recht heeft: als koning van de 
weg.

Maar fietsen wordt vaak als gevaarlijk aanzien. Niet 
helemaal onterecht, blijkt uit ongevallenstatistieken. Vooral 
jonge fietsers zijn oververtegenwoordigd in die statistieken.

Hier wil jong-CD&V Diksmuide iets aan doen. Daarom 
deelden we op vrijdag 27 oktober gratis fietslichtjes uit 
langs de Woumenweg in Diksmuide. Hierbij wilden we 
vooral de fietsers die ‘s avonds naar sportactiviteiten gaan, 
bereiken. Nu de Rijkswachtstraat zeer moeilijk bereikbaar is 
voor de sportende jeugd zijn ze genoodzaakt om langs de 
veel drukkere Woumenweg te rijden. Hier is zichtbaarheid 
prioriteit!

Jong-CD&V engageert zich om koning fiets meer dan ooit 
centraal te plaatsen in het mobiliteitsbeleid. We willen op 
alle politieke niveaus een absolute prioriteit geven aan 
de fiets. Niet alleen wat het woon-schoolverkeer betreft, 
maar ook voor woon-werkverkeer, als recreatie of als 
aanvulling op het openbaar vervoer is de fiets voor ons de 
eerste keuze. Maar dat moet veilig en comfortabel kunnen 
gebeuren.

Je kunt jong-CD&V Diksmuide volgen via:
www.facebook.com/jongcdenvdiksmuide
www.instagram.com/jong.cdenv.diksmuide
twitter.com/jcdenvdiksmuide

Jong-CD&V: 
fiets is koning!

Win 40 euro met onze 
fotowedstrijd!

Waar in Diksmuide?
Waar in Diksmuide werd deze foto 
genomen? Bezorg de naam van de locatie 
vóór 15 februari 2018 aan onze secretaris 
Gaby Verstraete, Veurnestraat 64 c, 8600 
Pervijze, gab.verstraete@skynet.be of 
gebruik het formulier op onze website 
www.diksmuide.cdenv.be. Je maakt kans 
om vier Diksmuidebonnen (4 x 10 euro) te 
winnen.

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

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

Tel.:  .......................................................................

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

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



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

SECRETARIAAT CD&V DIKSMUIDE

Gaby Verstraete
Veurnestraat 64 c, 8600 Pervijze
051 55 57 50, 0499 46 77 22
gab.verstraete@skynet.be

Vernieuwde Maria Doolaeghestraat 
voor vlotter verkeer

De rijweg van de Maria Doolaeghestraat 
kreeg een nieuwe asfaltlaag vanaf de 
lichten aan de Paterskerk tot aan de 
Bortierlaan. Ook de voetpaden werden 
vernieuwd. Er is een nieuwe bushalte ter 
hoogte van het cultuurcentrum Kruispunt. 
De huidige bovengrondse nutsleidingen 
werden ondergronds gebracht.

Er werden verkeerslichten voorzien op het 
kruispunt Stragier om het verkeer vlotter 
te laten verlopen. Twaalf detectielussen 
ingeslepen in het asfalt waarop de lichten 
worden afgesteld, moeten zorgen voor een 
vlotte doorstroming van het verkeer.

(Op de foto, van links naar rechts)
Herlinde Rollez, Raf Goemaere, Martin Obin,  
Wendi Sinnaeve, Dominique Mestdagh, Greet Drever,  
Lies Laridon, Bart Laleman en Rubben Vandevyvere 

Kaas- of boterkaarting
Je bent welkom op zaterdag 24 februari om 14 uur 
in het Sint-Sebastiaanzaaltje (nabij politiekantoor), 
Sint-Sebastiaanlaan 8 in Diksmuide voor de 
jaarlijkse kaas- of boterkaarting. Inleg: 1,50 euro. 
Kaarten te verkrijgen bij de CD&V bestuursleden.

Ontbijt met de burgemeester
Graag nodigen we je uit op het ontbijt met de 
burgemeester Lies Laridon, op zondag 25 maart 
om 8.30 uur in het lokaal dienstencentrum Ten 
Patershove, Maria Doolaeghestraat 2 in Diksmuide.

Noteer nu al in je agenda

24
FEB

25
MAA


