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‘t Groot Diksmuide

CD&V Diksmuide
Lijst van de burgemeester

We stellen voor: 
ons programma

Beste Diksmuideling

Op 14 oktober stem je voor de gemeenteraad en de provincieraad. Met CD&V Diksmuide willen 
we Diksmuide verder besturen. Een team van 25 mensen staat klaar om verantwoordelijkheid 

op te nemen en verder te bouwen aan een warm en bruisend Diksmuide. We willen zorgen 
dat het in het centrum en in de dorpen goed is om te wonen, te werken, te ondernemen 

en te ontspannen. 

Met jouw steun kunnen we mensen samen brengen en in een goede 
verstandhouding zorgen voor Diksmuide, waar mensen vrienden zijn. 

Met vriendelijke groeten

Lies Laridon
Burgemeester - provincieraadslid

Lijsttrekker



 Sociaal beleid

 Openbare 
 diensten

  Uitbouw cultuursite met renovatie zaal CC Kruispunt, extra
     lokalen voor Kadens, hoofdbibliotheek en herinrichting
     lokalen huidig dienstencentrum.

  Bouw nieuw politiekantoor in de Rijkswachtstraat.
  Economische acties en impulsen in overleg met de ondernemers

     en middenstand.
  Tentoonstellingsruimte op de zolderverdieping van het stadhuis.
  Ondergrondse afvalbakken en glasbollen op diverse plaatsen.
  Beter internet op het platteland.
  Bijkomende centrumparkings nabij Oostendestraat en op site 

     oud zwembad.
  Uitbouw sportpark met onder andere hockey- en

     basebalveld, kunstatletiekpiste en skatepark voor jongeren.
  Veilige schoolomgevingen met schoolstraten, fietsstraten en

     fietssuggestiestroken.
  Uitbreiding gemeentelijke basisschool Beerst en vernieuwing

     basisschool Keiem.
  Intensief onderhoud van grachten en bermen.

  Vernieuwing omgeving Stovestraat, Wilgendijk,  
     Kiekenstraat en Vismarkt.

  Heraanleg Steenstraat, Bovekerkestraat, 
     straten in dorpskernen en landelijke 
     wegen.

   Verdere heraanleg voetpaden en 
       uitbreiding fietspaden
      met onder andere 
     toeristisch fiets- en  
    wandelpad 
  langs de IJzer richting 
 provinciedomein 

IJzerboomgaard.

Verder bouwen aan een 
warm en bruisend Diksmuide

 Openbare werken

Lees het volledige programma op 
www.diksmuide2018.be

  Bouw nieuw dienstencentrum, seniorenflats
     en centrum voor planbare zorg voor 
     dokters-specialisten bij het WZC Yserheem.

  Aankoop en delen van auto voor vervoer van
     mensen in een rolstoel.

  Meer openbaar vervoer tussen dorpen en
     stadscentrum.

  Sterretjesweide voor doodgeboren baby’s en 
     gestorven kinderen.

  Dienstverlening aan huis voor minder mobiele
     mensen.

  Verlaging van de belastingen: onder andere
     opcentiemen op de onroerende voorheffing.

  Uitbreiding aanbod stedelijke vakantiekampen
     en voor-en naschoolse opvang in het 
     centrum en de dorpen.

 Verenigingen 
en vrijwilligers

  Nieuw ontmoetingscentrum en lokalen voor de   
   speelpleinwerking De Kastanjes (Pervijze) en  

   Zonnestraal (Diksmuide)
  Bouw evenementenhal met fuifzaal.

  Minstens een verdubbeling van de subsidies voor
  verenigingen.
  Nieuwe infrastructuur op nieuwe locatie voor 

     voetbalploegen in Keiem.

CD&V Diksmuide: 25 ambities 
voor 2025
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Volg ons ook op:
www.facebook.com/cdenv.diksmuide    
www.diksmuide2018.be     

VOORZITTER CD&V DIKSMUIDE
Rubben Vandevyvere

Gentweg 10, 8600 Diksmuide Vladslo
rubben.vandevyvere@telenet.be 

0486 80 85 45

Ons CD&V team 2018

CD&V Diksmuide heeft een sterk team 
om verder te besturen

CD&V Diksmuide gaat naar de verkiezingen met 25 sterke en 
enthousiaste kandidaten. We hebben een lijst die een mooie 
weerspiegeling is van de hele Diksmuidse bevolking:
  15 kandidaten uit de dorpen en 10 uit het stadscentrum
  14 nieuwe kandidaten en 11 die al eerder kandidaat waren
  12 vrouwen en 13 mannen
  4 senioren en 5 jongeren

1 LARIDON Lies
2 DE KEYREL Marc
3 OBIN Martin
4 COLAERT-DEVER Greet
5 DE BRABANDERE An
6 MARCHAND Alex
7 MESTDAGH Dominique
8 COOPMAN Nele
9 DEPAEPE Vicky

10 VERSTRAETE Gaby
11 DAVID Stefaan
12 MAECKELBERGH-SINNAEVE Wendi

13 VANDERPER Conny
14 BEUSELINCK Thierry
15 DECLERCK Petra
16 SYOEN-SOENEN Odette
17 FORMESYN Jean-Paul
18 GOEMAERE Raf
19 GOEMAERE Mieke
20 WOUTERS-JANSSENS Magda
21 BEKAERT Stijn
22 DOOMS Robin
23 ROLLEZ Herlinde
24 DAMEN Ferry
25 LALEMAN Bart
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Dank je om te stemmen
voor alle CD&V kandidaten.
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