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‘t Groot Diksmuide



Beleef de vernieuwde Grote Markt!
De vernieuwde Grote Markt is een plein waar het leuk vertoeven is. Het is er gezellig geworden en vormt de ideale 

locatie voor tal van fijne evenementen. De Grote Markt is echter beschermd erfgoed. Dit betekent dat voor 
de vernieuwing toelating van de dienst erfgoed nodig was. De droom van deze dienst was de Grote Markt 

helemaal van gevel tot gevel in kasseien herleggen zonder bomen omdat het vóór de oorlog ook zo was. Na 
onderhandelingen konden we bekomen dat er enkele bomen en looplijnen in vlakke stenen zijn. Deze 

looplijnen kunnen zowel door voetgangers als door fietsers worden gebruikt. Als fietser kun je zo de 
rijweg met de parkings vermijden. Kortom: onze vernieuwde Grote Markt is niet alleen een écht 

belevingsplein maar ook fiets- en wandelvriendelijk geworden.

CD&V ijvert voor bijkomende zebrapaden
We willen zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om méér te voet te gaan. Zo maken 

we de omgeving samen veiliger. De CD&V wil bijkomende zebrapaden. Recent werden de 
zebrapaden heraangelegd in De Breyne Peellaertstraat ter hoogte van het Vrijheidsplein en 

aan de Grote Markt op het kruispunt met de Reuzemolenstraat. Bij het Vlaams Gewest wordt 
gepleit voor een bijkomend zebrapad in de IJzerlaan bij de winkels.

Foto: Greet Dever en Marc De Keyrel.



We maken werk van veilige en propere 
fietspaden
Al een veegmachine aan het werk gezien? Vijfmaal per jaar worden onze 
fietspaden geveegd, hetzij 17 km in het buitengebied en 4,2 km in het 
stadscentrum. Langs de gewestwegen worden de fietspaden door de afdeling 
Wegen en Verkeer diverse keren gereinigd. Het is voor CD&V heel belangrijk 
om onze fietsende studenten en andere fietsers een veilig en proper fietspad 
aan te bieden.

 Diksmuide is een fietsvriendelijke stad,
 CD&V maakt er werk van

Jaarlijks worden fietspaden hersteld en 
vernieuwd
Tal van kronkelende landelijke wegen vormen een ideaal netwerk om de 
fietsrecreant te laten genieten van onze prachtige regio. Mede door CD&V 
worden er jaarlijks enkele recreatieve fietspaden hersteld en vernieuwd 
om de aantrekkelijkheid van ons fietsroutenetwerk te bewaren en dat 
zullen we in de toekomst blijven doen. Het nieuw wandel- en fietspad 
tussen de IJzertoren en de Dodengang met zijn houten vlonder en de Drie 
Mussenbrug zijn prachtige voorbeelden.

CD&V zorgt voor nog meer fietspaden
Er werd de jongste jaren eveneens heel wat geïnvesteerd in de aanleg 
van nieuwe fietspaden langs onze gewestwegen, zoals het fietspad van de 
Oude Barrière richting Lo, de Pervijzestraat en de Klerkenstraat. Ook wordt 
er in de toekomst een nieuw fietspad voorzien in de Rousdammestraat, 
de Schoorbakkestraat, de Vladslostraat, de Jonkershovestraat en de 
Wikkelarestraat. Functionele fietspaden met speciale aandacht voor het 
woon-werk fietsverkeer en ideaal voor de schoolgaande fietsende jeugd.



 Diksmuide is een fietsvriendelijke stad,
 CD&V maakt er werk van

Foto: Jean-Paul Formesyn, Lies Laridon, Bart Laleman, Martin Obin, Gaby Verstraete, Dominique Mestdagh en Raf Goemaere.

De testkaravaan komt naar Diksmuide!
De testkaravaan is een initiatief waarbij mensen elektrische fietsen en elektrische bakfietsen 
gedurende veertien dagen kunnen testen. In juni komt de testkaravaan naar Diksmuide. We hopen 
mensen zo te stimuleren om met de fiets naar het werk te gaan en boodschappen te doen. En ook … 
om kinderen met de bakfiets naar school te brengen.

Op initiatief van de CD&V: 
‘Kijk ik fiets’!
Het onderwijs besteedt heel wat aandacht aan 
verkeersopvoeding. De stad ondersteunt de 
verkeersopvoeding met de organisatie van het ‘Groot 
fietsexamen’. Leerlingen van het zesde leerjaar fietsen 
onder begeleiding naar de Diksmuidse secundaire 
scholen en diverse openbare locaties (zwembad, sporthal, 
bib, station …). Eerst wordt er geoefend en dan fietst elke 
leerling individueel het traject af als examen. Op initiatief 
van CD&V organiseert het stadsbestuur nu ook ‘Kijk ik 
fiets’, een oefensessie om kleuters te leren fietsen.

De duofiets voor de bewoners 
van het WZC Yserheem
Een goede zorg is voor CD&V belangrijk. Bewoners van 
het woonzorgcentrum Yserheem krijgen de kans om met 
een duofiets een ritje te maken. Op die manier komen ze 
in contact met mensen en kunnen ze in de buitenlucht 
genieten van het vele moois dat Diksmuide te bieden 
heeft.



Fietstoerisme in de lift!
CD&V wil de lokale economie stimuleren door méér toeristen Diksmuide te laten 
ontdekken. Tijdens de herdenkingsperiode 1914-1918 is de capaciteit van het 
aantal bedden in hotels, B&B’s, vakantieverbijven gestegen van 767 in 2014 
tot 1081 in 2018. De inzet op vlak van toerisme gaat verder op vlak van 
fiets-, wandel- en waterrecreatie. De thema’s ‘Van Bergen tot Zee’ en 
‘water’ komen meer aan bod. Dat is goed voor de lokale economie.

Fietsen in éénrichtingsstraten: 
CD&V wil dit beter aanduiden
Diksmuide telt heel wat straten met éénrichtingsverkeer maar laat 
fietsen toe in beide richtingen. CD&V wil in deze straten visueel duidelijk 
maken dat fietsen in tegenovergestelde richting kan en mag. Het symbool van 
een fiets op de rijbaan en een ‘V’ waar de fietser in tegenovergestelde richting 
fietst, moet worden aangebracht.

CD&V wil aantal schoolstraten 
uitbreiden
Een schoolstraat is een straat waarin een school 
gevestigd is. Bij het begin van de schooldag en einde op 
woensdagmiddag sluit een slagboom de schoolstraat af voor 
ingaand gemotoriseerd verkeer gedurende een halfuur. De 
Kwadestraat wordt na de Stovestraat de tweede schoolstraat. 
In overleg met de schooldirecties en bewoners wil CD&V het 
aantal schoolstraten uitbreiden.

Foto: Rubben Vandevyvere, Lieve Cambier, Tanja Wullaert, 
Odette Soenen, Wendi Sinnaeve, Robin Dooms,  
Koenraad Maeckelbergh, Kristien Lemaire en Herlinde Rollez.



CD&V kiest voor meer 
fietsstraten

Diksmuide telt slechts twee fietsstraten, namelijk de 
Kleine en Grote Dijk en de Tuinwijk (gedeelte 

van naar de Esenweg). In de fietsstraat is de fietser 
letterlijk koning(in). De fietser mag de hele 

breedte van de rijbaan gebruiken. 
Voertuigen mogen de fietser niet inhalen 

en de snelheid is maximum 30 km/uur. 
De fietsstraat biedt als fietsroute meer 

fietsveiligheid en CD&V wil het aantal 
uitbreiden en beter inrichten.

CD&V wil iedereen stimuleren om  
de fiets méér te gebruiken

CD&V maakt werk van fietssuggestiestroken
De fietssuggestiestrook is een optische versmalling van de rijbaan, duidt de positie van de 

fietser aan en is snelheid remmend. CD&V wil meer fietssuggestiestroken in de stads- en 
dorpscentra om fietsen te promoten. De Pluimstraat tussen Eikhofstraat en Woumenweg 

is zo’n voorbeeld. In de Pluimstraat ligt een school, het sportpark De Pluimen met het 
nieuw zwembad en is ook de ontsluiting van diverse woonwijken. In de vernieuwde 
Lekedorpstraat en de IJzerdijk werden recent fietssuggestiestroken aangelegd. 
Ook in de Keiemdorpstraat komen er.

Foto: Jean-Paul Formesyn,  
Wim Vandamme en Nele Coopman.



Emma, Amelie en Jelle

Mieke vertelt
Het boerderijgezin Koen en Mieke Gunst-Monbaliu uit de Schoorlingstraat 12 
in Esen gebruiken heel veel de fiets voor hun verplaatsingen.

Ook onze kinderen Amelie (11 jaar), Jelle (9 jaar) en Emma (8 jaar) gaan met 
de fiets naar school, zo’n 2,6 km rijden. De Roeselarestraat is een drukke baan, 
vandaar dat ik in het begin meefietste om hen te leren waar ze moeten opletten 
in het drukke verkeer. Zo leerden ze zelfstandig fietsen en oog hebben voor 
het verkeer op de weg. Kinderen hebben daarenboven toch zo’n deugd om te 
fietsen, zo komen ze met een fris hoofdje aan de schoolpoort. 

  Mieke Monbaliu

Veiligheid aan de schoolomgeving: 
CD&V maakt er werk van!
Elke ouder die een kind te voet of per fiets naar school 
begeleidt, verdient een pluim en zorgt voor een veilige 
schoolomgeving. Een tijdelijke of permanente zone 30 is al 
jaren een verplichting aan onze scholen. Fietssuggestiestroken 
tot aan de schoolpoort, duidelijk aangeduide en verlichte 
zebrapaden, gemachtigde opzichters en een nog betere 
aanduiding van de schoolomgeving zijn nodig. Meer veiligheid 
voor voetganger en fietser stimuleren ouders om de kinderen 
niet per wagen tot aan de schoolpoort te brengen.



Win fietslichtjes met de fotowedstrijd!

Waar in Diksmuide?
Waar in Diksmuide werd deze foto genomen? Bezorg de 
naam van de locatie vóór 20 juni 2018 aan het secretariaat 
CD&V Diksmuide of gebruik het formulier op onze website 
www.diksmuide.cdenv.be. 
Je maakt kans om vijf fietslichtjes te winnen.

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

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

Telefoonnummer:  ....................................................................................................

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

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

De ringweg:
CD&V dringt aan op een snelle aanleg!
Samen met alle politieke partijen in Diksmuide dringt CD&V aan op een snelle 
aanleg van de Zuidwestelijke omleidingsweg (in de volksmond de ‘Ring’ genoemd) 
door het Vlaams Gewest. Op 18 april was er een coördinatievergadering met de 

nutsmaatschappijen (water, gas, elektriciteit, kabel) om de aanleg op technisch 
vlak voor te bereiden. Momenteel gebeurt er op het terrein archeologisch 

onderzoek en munitiedetectie. De omgevingsvergunning wordt vanwege 
Vlaanderen hopelijk eind 2018 verwacht. Op de Vlaamse begroting is 

er 14 miljoen euro voorzien om de ‘Ring’ aan te leggen.
Op donderdag 7 juni is er een infomarkt over de ‘Ring’. Deze 

vindt plaats van 20 tot 22 uur in ldc Ten Patershove, Maria 
Doolaeghestraat 2 in Diksmuide. Je bent welkom.

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

V.u.: 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


