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‘t Groot Diksmuide

CD&V Diksmuide verwelkomde vier nieuwe bestuursleden. Vier bijzondere 
mensen die meteen ook kandidaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Ze hebben er écht zin in om - binnen een enthousiast CD&V team - mee te 
werken aan een bruisend Diksmuide.

• Conny Vanderper heeft haar thuis in Beerst en is getrouwd met Wim 
Vandenberghe. Ze is huisvrouw en actief in de Gezinsbond Beerst, 
Femma Beerst en Toneelgroep Plankenkoorts Diksmuide. Haar man is 
zaalverantwoordelijke in Beerst. 

• Wendi Sinnaeve woont in Vladslo en is gehuwd met Koenraad 
Maeckelbergh. Ze werkt als kinesitherapeute in Ter Duinen in Nieuwpoort. 
Haar hobby is muziek en ze is voorzitster van de Koninklijke fanfare Sint-
Cecilia Vladslo. 

• An De Brabandere woont in Oudekapelle. Ze komt uit de gelijknamige 
ondernemersfamilie uit Veurne en werkt als rechterhand van de 
zaakvoerders Agence Driemo in De Panne. Ze is vrijwilliger bij het 
brandweerkorps en gaat graag sportieve uitdagingen aan. 

• Stijn Bekaert, een jongeman van 27 jaar, woont in Diksmuide-centrum. Hij 
is werkzaam als ambulancier bij de brandweer Diksmuide. Jarenlang was 
hij leider van de KSA, waar hij zich nu nog inzet als kampkok. Sinds kort is 
hij voorzitter van jong CD&V.

Conny, Wendi, An en Stijn

Volg ons ook op Facebook
Surf naar www.facebook.com/cdenv.diksmuide en vink ‘Vind ik leuk’ 
aan. Je krijgt dan onze nieuwtjes rechtstreeks bij je nieuwsberichten.

NIEUWKAPELLE

Maak je mee 
Diksmuide?
CD&V Diksmuide start 
binnenkort met de opmaak 
van het programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018. 
Ook jij kunt meedenken 
en meeschrijven aan het 
partijprogramma van 
CD&V. Er vinden twee 
vergaderingen plaats waar 
je kunt luisteren en vooral 
suggesties doen.

Maandag 13 november: 
bespreking van alle 
‘grondgebonden materies’ 
(openbare werken, gebouwen, 
ruimte, mobiliteit en verkeer, 
wonen, economie,… )

Maandag 20 november: 
bespreking van de thema’s 
‘welzijn en vrije tijd’ 
(zorg, cultuur, sport, toerisme, 
verenigingsleven, jeugd, 
senioren,… )
 
Beide activiteiten starten om 
20 uur en vinden plaatsen 
in de zaal Rerum Novarum, 
Koning Albertstraat 29 
Diksmuide.
 
Laat je stem horen.
Je bent van harte welkom..



Bladkorven voor 
bladeren van 
stadsbomen
Bomen in de straat zorgen voor een 
aangename leefomgeving. In de herfst 
zorgen de afgevallen bladeren vaak voor 
gladde stoepen of kunnen rioolkolken 
verstoppen. Omdat inwoners niet zelf 
moeten instaan voor de verwerking 
van de bladeren, plaatste de stedelijke 
groendienst bladkorven in diverse straten 
en op pleinen.

Lang parkeren 
kan ook nabij het 
zwembad
Wist je dat er vanaf 14 uur geen blauwe 
zone is op de parking nabij het zwembad? 
Je kunt dus vrij parkeren tussen 14 uur in 
de middag en 8 uur ‘s morgens. Zones die 
ook tot dit parkeerregime behoren zijn: de 
parking aan de bushaltes van De Lijn, Sint-
Jansstraat, Sint-Jansplein, de parking van 
het lokaal dienstencentrum/CC Kruispunt, 
de Fuselierstraat, de Rosemarijnstraat en 
de IJzerlegerstraat.

Nu ook cursussen 
muzikale vorming in 
Keiem
Na tien jaar organiseert Kadens 
(Kunstenacademie Clemens Non Papa) 
een cursus Algemene Muzikale Vorming 
(AMV) en samenzang in een klaslokaal 
van het gemeentelijk onderwijs in Keiem. 
Elke dinsdag en donderdag volgen dertien 
jonge cursisten les van 16 tot 17.15 uur. 
We mogen spreken van een succes en de 
kunstenacademie Kadens heeft de ambitie 
om in meer dorpen een lokale cursus te 
organiseren.



Nieuw in Diksmuide: 
sociale winkel nUniek
Onlangs opende de sociale winkel 
nUniek de deuren in de Heernisse 8 a, 
naast het administratief centrum. Wie 
het financieel moeilijker heeft, kan in 
nUniek gezonde voeding, verzorgings- 
en huishoudproducten tegen sterk 
verminderde prijzen kopen. Bij het 
aankopen van de winkelwaar is er steeds 
aandacht voor de korte keten en in de 
toekomst wordt er samen gewerkt met 
lokale handelaars.

Nieuw wandel- 
en fietspad naar 
Yserheemplein
Net voor de spoorwegbrug ontsluit een 
nieuw fiets- en wandelpad de Koning 
Albertstraat met het IJzerheemplein. Voor 
de bewoners van het WZC Yserheem is 
het aangenaam als wandelaars en fietsers 
langs het woonzorgcentrum komen. 
Rolstoelgebruikers bereiken nu op een 
vlotte manier de volkstuintjes.

Stadsdiensten 
nu ook open op 
dinsdagavond
CD&V vindt de service en toegankelijkheid 
van onze stads- en OCMW-diensten heel 
belangrijk. Openingsuren, afspraken maken 
en e-loket zijn de drie pijlers waarop 
we inzetten. Sinds september zijn onze 
diensten ook elke dinsdagavond open 
en telefonisch bereikbaar van 16 tot 19 
uur. Buiten de openingsuren kan elke 
burger een afspraak maken tussen 7.30 
en 19 uur tijdens de weekdagen. De dienst 
burgerzaken is piloot in een digitaal project.
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Win 40 euro met onze fotowedstrijd!

Waar in Diksmuide?

Waar in Diksmuide werd deze foto genomen? Bezorg 
de naam van het gebouw vóór 20 december 2017 
aan onze secretaris Gaby Verstraete, Veurnestraat 
64 c, 8600 Pervijze, gab.verstraete@skynet.be of 
gebruik het formulier op www.diksmuide.cdenv.be. 
Je maakt kans om vier Diksmuidebonnen (4 x 10 
euro) te winnen.

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

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

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

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

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

WINNAAR WEDSTRIJD
De gelukkige winnares van de vorige 
fotowedstrijd is Jenny Grouset uit de 
Kuipkeboterstraat 12. Zij kreeg vier 
Diksmuidebonnen voor een totale waarde 
van 40 euro. Proficiat Jenny.

JONG CD&V: ook voor jou!
Sinds kort is er opnieuw een enthousiaste CD&V 
jongerenwerking in Diksmuide actief. Voorzitter is 
Stijn Bekaert. Ben je jonger dan 36 jaar en wil je 
graag lid worden van de CD&V jongerenbeweging? 
Neem dan contact op via onze sociale media en 
druk ook jouw stempel op onze afdeling!
 
Een jongerenwerking is voor een afdeling enorm 
interessant om bijvoorbeeld de thema’s die voor 
jongeren belangrijk zijn binnen de afdeling te 
benadrukken, om instroom van nieuwe leden te 
verzekeren, om de afdeling te vertegenwoordigen 
bij de jongeren, om een afdeling niet te laten 
vastroesten … Binnen de jongerenbeweging worden 
eigen activiteiten georganiseerd. Je bent welkom. 
Volg de CD&V-jongeren ook op:
 
www.facebook.com/jongcdenvdiksmuide
www.instagram.com/jong.cdenv.diksmuide
twitter.com/jcdenvdiksmuide

An De Brabandere, Celien Deputter, Herlinde 
Rollez, Judith Colaert en Stijn Bekaert.


