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Nieuw zwembad en tweede sporthal
CD&V Diksmuide is heel trots om de voortrekker te zijn in het heel belangrijk dossier van de nieuwe 

sportsite voor Diksmuide. Een nieuw zwembad wordt het paradepaardje van deze legislatuur voor alle 
gezinnen van Diksmuide en de omliggende gemeenten. Momenteel zijn de ruwbouwwerken volop 

in uitvoering. De funderingsplaat van de kelder van het zwembad is volledig gegoten. Ook de 
kelderwanden zijn af. In de kelderput zelf worden de betonwanden van het instructie- en 

zwembad momenteel gegoten. In september wordt al de draagconstructie voor het dak 
van het zwembadgebouw geplaatst.

Een blik op het nieuwe zwembad
Het nieuw zwembad heeft een wedstrijdbad van 25 meter op 15 meter  

(8 banen), een instructiebad met beweegbare bodem van 12,5 meter op 
10 meter, een ruim peuterbad (90 m²) en een waterglijbaan van 60 

meter. Er worden 8 kleedkamers voor groepen, 4 kleedkamers 
voor families en 30 individuele cabines voorzien. Halfweg 

2019 zal de nieuwe sportsite klaar zijn.



CD&V Diksmuide is de gezinspartij 
bij uitstek. We zijn heel fier op deze 
titel omdat we tal van initiatieven 
ondersteunen en nemen om onze 
jeugd en de gezinnen te steunen. 
Het is onmogelijk om alle realisaties 
in de voorbije twaalf jaar samen 
te vatten in een informatieblad. 
Graag stelt CD&V Diksmuide een 
aantal belangrijke en concrete 
realisaties aan onze inwoners voor. 
We denken hierbij aan de inrichting 
recreatiedomein Zonnestraal, 
nieuwe Chirolokalen in Keiem, 
nieuwe KSA-lokalen in Diksmuide, 
Buitenspeeldag, onderwijscheques, 
studie- en opvoedingsondersteuning 
De Katrol, de UiTpas, Open Stadhuis, 
Techniekacademie, ontbijt Dag van 
de Jeugdbeweging …. 
Bestaande initiatieven blijven we 
ondersteunen als Roefel, Sunbeam, 
speelpleinwerking Zonnestraal 
(centrum) en De Kastanjes (Pervijze).

Foto: Herlinde Rollez, Stijn Bekaert, Wendi Sinnaeve, Lies Laridon, Gaby Verstraete en Conny Vanderper.

 CD&V Diksmuide is de gezinspartij bij uitstek



Foto: rond de kinderen, Marc De Keyrel, Petra Declerck, Lies Laridon en Vicky Depaepe.

Spelletjesafdeling met 150 spelletjes
CD&V Diksmuide ijvert al jaren voor een spelotheek in Diksmuide. Sinds 1 maart 
2017 heeft de hoofdbibliotheek eindelijk een spelotheek met een spelletjesaanbod 
(tot 12 jaar). De spelletjesafdeling telt een 150-tal spelletjes als startaanbod. Op 
basis van de vraag wordt het aanbod verder uitgebreid. De spelletjesafdeling is een 
knusse plek op het einde van de bibliotheek, in de tussenruimte tussen de bib en de 
jeugddienst.

CD&V trots 
met nieuwe 

kinderopvangwijzer
Het vinden van een geschikte opvang voor 

je baby, opvang voor je ziek kindje of tijdens de 
schoolvakanties is geen sinecure. CD&V Diksmuide 

ijvert samen met het stedelijk Lokaal Overleg 
Kinderopvang (LOK) voor een oplossing. Sinds maart 
2018 kan dit snel en eenvoudig online via  
www.kinderopvangwijzer.be/diksmuide. 
De opvangwijzer biedt een overzicht van alle 
kinderopvanginitiatieven, met telkens een eigen fiche 
met info, tarieven en vrije plaatsen. 



Nieuwe schoolgebouwen voor 
Leke en Beerst
Goed gemeentelijk onderwijs kun je enkel geven 
in efficiënte schoolgebouwen. CD&V kiest dan ook 
hiervoor! In Leke is de aannemer momenteel bezig met 
de ruwbouw van het nieuwe schoolgebouw. Er komen 
onder andere een groot kleuterlokaal, twee leslokalen, 
een keuken, een ruime eetzaal en een grote turnzaal 
met twee kleedkamers. Het is de bedoeling dat de 
keuken, de eetzaal, de turnzaal en bijkomende ruimtes 
ook voor naschoolse activiteiten worden ingezet. Alles 
zal voldoen aan de jongste energie- en isolatienormen. 
Het dak wordt uitgerust met fotovoltaïsche 
zonnepanelen. Het schoolgebouw in Esen werd al 
gerenoveerd en uitgebreid in 2011. Het schoolgebouw 
in Beerst volgt in 2019.

 CD&V: maximale troeven voor 
kinderen, jongeren en gezinnen

Nieuwe lokalen voor Chiro Leke
Het stadsbestuur heeft de vergunning verleend voor de bouw van nieuwe Chiro-
lokalen in Leke. De oude lokalen worden afgebroken en de nieuwe lokalen komen 
naast de brandweerkazerne. Er worden drie lokalen voorzien op het gelijkvloers 
en twee lokalen en het leiderslokaal op de eerste verdieping. De huidige 
tweedehandslokalen van de Chiro Leke achter de brandweerkazerne zijn totaal 
versleten. Ze zijn aan vervanging en uitbreiding toe.

Foto: Bart Laleman, Raf Goemaere, Wendi Sinnaeve, Dominique Mestdagh, Odette Soenen en Jean-Paul Formesyn.



CD&V stuwende motor 
achter het Blokkot
Momenteel wordt voor de eerste maal 
het Blokkot georganiseerd in de kerk 
van Oudekapelle, naast de bestaande 
locatie in het centrum en het OC Sint-
Sebastiaan. De nood aan stille ruimtes 
om geconcentreerd te studeren blijft 
voor de Diksmuidse jeugd groot. Er 
nemen telkens zo’n 75 studenten deel 
aan elke editie van het Blokkot.

In mei 2015 is stad Diksmuide gestart 
met het Blokkot in het schutterslokaal 
van de sporthal met 15 studenten. Het 
Blokkot wordt elk jaar georganiseerd 
tijdens diverse blokperiodes: december/
januari, paasvakantie, examens mei/juni 
en de herexamens. Ondertussen zijn we 
twaalf edities verder. CD&V Diksmuide 
is de stuwende motor achter deze 
mooie realisatie. 

 CD&V: maximale troeven voor 
kinderen, jongeren en gezinnen

Foto: studerende studenten en verder Martin Obin, Petra Declerck, Nele Coopman, Vicky Depaepe en Lies Laridon.



Vakantiekampen zijn heel belangrijk
De uitbouw van de stedelijke vakantiekampen was een van de 
speerpunten in het CD&V programma 2012-2020. We lossen 
onze verkiezingsbelofte in, met een aanbod in alle schoolvakanties, 
uitgezonderd de kerstvakantie. In 2017 namen 447 kinderen 
deel aan de stedelijke vakantiekampen. De bezettingsgraad bij de 
kleuters was 97 %, bij de lagereschoolkinderen 94 %. Voor het eerste 
tienersportkamp tijdens de voorlaatste week van augustus waren er 
16 tieners paraat. Naast de gekende vakantiekampen Krokus Actief, 
Zot Zomerslot en Herfstkriebels pakt de sportdienst uit met een 
100 % sportkamp in de paasvakantie. In 2018 was er voor de eerste 
maal Krokus hyperactief voor tieners. Eind augustus volgt nog het 
tienersportkamp.

CD&V wil speelpleinen goed uitrusten
Stad Diksmuide telt meer dan twintig openbare speelpleintjes in het 
centrum en haar dorpen. Als openbaar bestuur staat de veiligheid en 
goed onderhoud hoog in ons vaandel. CD&V Diksmuide ijvert om de 
speelpleintjes maximaal uit te rusten met veilige speeltoestellen. Ook 
de ondersteuning van onze twee speelpleinwerkingen, Zonnestraal 
in het centrum en De Kastanjes in Pervijze, is voor CD&V Diksmuide 
essentieel. Deze ondersteuning is niet enkel financieel en logistiek, 
ook onze jeugddienst zorgt voor een optimale begeleiding van 
beide speelpleinwerkingen met onder meer de speelpleinraad als 
overlegorgaan.

Foto: Gaby Verstraete, Conny Vanderper, Stijn Bekaert, Stefaan David en Greet Dever.



Jeugdvakantiemagazine voor  
leuke vakanties
Waar kunnen onze kinderen in Diksmuide heen tijdens de schoolvakanties 
in 2018? CD&V Diksmuide ijvert voor een praktische en simpele 

oplossing hiervoor. Het tweede jeugdvakantiemagazine biedt voor veel 
ouders een antwoord op deze vraag. Je vindt er een overzicht van 

vakantiekampen, speelpleinwerkingen en opvangmogelijkheden 
voor kinderen van 3 tot 18 jaar. En … het aanbod zorgt voor 

onvergetelijke vakanties voor de Diksmuidse jeugd.

V.u.: CD&V Diksmuide, Rubben Vandevyvere, voorzitter, Gentweg 10, 8600 Diksmuide

Foto: Stijn Bekaert, Robin Dooms en An De Brabandere.
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