
Voor vele mensen is er een financiële en 
psychologische drempel om naar een 
advocaat te stappen. Ingegeven door deze 
vaststelling wil het OCMW drempelverlagend 
werken en werd het licht op groen gezet om, 
via een nieuw juridisch loket, 
eerstelijnsbijstand aan te bieden. Het 
juridisch loket verleent bijstand en 
dienstverlening aan iedereen, ook aan de 
minst bedeelden.

Het loket is gehuisvest  in De Boare. Een juriste 
neemt  in het kader van de VZW 
Schuldbemiddeling,  deze dienstverlening 
voor haar rekening. Twee keer per maand, de 

1ste en 3de woensdag  van 10.30u tot 12u, 
zonder afspraak en gratis voor inwoners en 
tweedeverblijvers van De Panne-Adinkerke. 

De bijstand betreft praktische 
inlichtingen, juridische informatie, een 
eerste juridisch advies of een verwijzing 
naar een gespecialiseerde instantie of 
organisatie zoals een advocaat, een 
notaris, een vakbond … Deze nieuwe 
eerstelijnsbijstand heeft vooral een 
preventieve en oriënterende functie.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Frans Duyck
(frans.duyck1@telenet.be)
www.depanne.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb. cdenvplus De Panne-Adinkerke

in DE PANNE-ADINKERKE
depanne.cdenv.be
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De loodsen aan de rampe, 
waaronder het lokaal van de 
Pannevissers, werden dit jaar in een 
nieuw jasje gestopt. De grauwe 
betonmuur werd bekleed met hout 
en de poorten werden vernieuwd. De 
loodsen vormen  nu één  geheel, qua 
uitzicht, met de naastliggende 
surfclub. 
De Pannevissers staan zelf in voor de 
binneninrichting. Ze  installeren  in 
de ene loods hun werkplaats en in de 
andere een ontmoetingsplaats.
Op die manier wil het 
gemeentebestuur deze bloeiende 
club een duwtje in de rug geven. 
Na de bouw van de sporthal en de 
vernieuwing van de tennissite 
"Armorial" is dit opnieuw een stap 
vooruit. 
Binnenkort komt de zeilwagenclub 
aan de beurt waar na intens overleg 
met de club een nieuw clubhuis zal 
worden gebouwd. De start van deze 
werken is voorzien vanaf april 2018. 

U zag er weer 
fantastisch uit 

OCMW INSTALLEERT JURIDISCH LOKET.



Schepen Johan Blieck weet 
waarover hij spreekt. Hij was 
jaren lang ontvanger - griffier 
van de vereniging "Polder de 
Moeren" die zorgt voor een 
goede waterbeheersing in de 
Moeren.

Gemeente en IWVA trekken 
samen lessen uit hevige 
regenval van augustus ll.
Johan Blieck 

Vernieuwing Markt 

Sedert 11 januari wordt de markt 
aangepakt. Gescheiden riolering, 
waterleiding, verzwaring elektriciteitsnet 
en een nieuw bovendek met waterpartij en 
groen zal het geheel vorm geven. Grotere 
terrassen moeten de horeca nieuwe 
impulsen bezorgen. In het najaar wordt de 
Meeuwenlaan vernieuwd. Ook de 
Ollevierlaan staat nog op het programma. 
Nu ook de ganse omgeving van de 
Koninginnelaan is goedgekeurd, mag het 
duidelijk zijn dat dit bestuur vooral wil 
werken waar de gewone mens woont, 
leeft of werkt. 

Op initiatief van schepen Blieck werd een 
inventaris opgemaakt van alle plaatsen 
waar waterschade werd gemeld. Met de 
IWVA werd een analyse gemaakt van wat 
er nodig is om de problemen te verhelpen. 

Dikwijls kan dat met kleine ingrepen maar 
soms zijn er gewoon ingrijpende werken 
nodig. Voor de kleine ingrepen is  de  
uitvoering gestart. Voor de grotere is  het 
nodige studiewerk al gebeurd, zijn 
eventuele vergunningen aangevraagd en 
is een aannemer aangesteld. 

Zo zal de IWVA werken uitvoeren in de 
Korrelaan, Kapellelaan en op langere 
termijn ook bv. in de Demolderlaan. 
Bedoeling is om de vastgestelde 
problemen structureel op te lossen. 

De belangrijkste les die we uit de 
wateroverlast van augustus kunnen 
trekken is dubbel: enerzijds is er door de 
voorgaande besturen sedert de overlast 
van augustus 2007 niets gebeurd en 
anderzijds stellen we vast dat de werken 
waar we een gescheiden rioleringsstelsel 
aanleggen gevrijwaard blijven van 
wateroverlast. 

Het is pas in deze legislatuur dat bij 
vernieuwing van het Openbaar Domein, 
stelselmatig een gescheiden 
rioleringsstelsel wordt aangelegd. Zo 
werden de Maskenslaan, Brouwersstraat 
en Noordhoekstraat al uitgevoerd. 
Een echte win-win dus met betere 
waterafvoer en een vernieuwde straat.

Het gemeentebestuur investeert de 
laatste jaren fors in veilige 
fietsinfrastructuur. 
De nieuwe Maerebrug, ter hoogte van de 3 
vijvers, zorgt voor een prachtige 
fietsverbinding tussen de Moeren (via het 
Cabour natuurgebied) en de 
Westhoekduinen. 
Door de aanleg van fietssuggestiestroken 
werd ook bij de vernieuwing van de Prins 
Albertlaan, Tegethofflaan en de andere 
straten in het centrum van De Panne de 
zwakke weggebruiker niet vergeten. Ook in 
het project Koninginnelaan zullen er 
fietssuggestiestroken worden voorzien 
zodat de volledige verbinding tussen 
Veurnestraat en Nieuwpoortlaan 
fietsvriendelijk wordt. 
De Noordhoekstraat werd volledig 
vernieuwd, snelheidsremmers en het 
invoeren van max snelheid 50 km/u maken 
van deze verbinding met de Oosthoek een 
comfortabele fietsroute. 
Ook de fietsonveilige Stationsstraat kreeg 
een oplossing. Door de aanleg van twee 
fietslussen langs de spoorweg zijn de wijken 
Cosymolen, Heldenwijk en Adinkerke-Zuid 
nu op een veilige manier bereikbaar zonder 
de fietsonvriendelijke Stationsstraat te 
moeten gebruiken. 

Het aantal elektrische oplaadpunten voor 
elektrische fietsen werd uitgebreid. Naast 
het Bortierplein zijn er nu ook oplaadpunten 
voorzien aan de sporthall "De Oosthoek" en 
op de hoek van de Maskenslaan met de 
Koninlijke baan. 

Ook het OCMW doet mee en startte een 
project waarbij ingezamelde fietsen na 
herstelling terug bij kansarmen in circulatie 
worden gebracht. 
Maar het werk is nog niet af. De vernieuwing 
en het fietsvriendelijk maken van de baan 
Veurne - De Panne en van de Duinhoekstraat 
(gewestwegen) staan al jaren op ons 
verlanglijstje. Onteigeningsgeschillen 
liggen aan de basis van de vertragingen. 
Gerechterlijke onteigeningen gaan dit jaar 
nog  beide dossiers  deblokkeren. 

In de Veldstraat

Wij kiezen voor de fiets!
Gezond, snel én klimaatvriendelijk ROESELARE

Een initiatief van 
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Bloemengemeente 
Onze groendienst is opnieuw een  bloem 
-en bijvriendelijke gemeente. Een 
inspanning die een dikke pluim verdient 
want dit is niet evident in deze 
pesticidevrije tijden. Proficiat aan alle  
groenarbeiders. Het lijkt normaal maar is 
niet evident om onze gemeente te doen 
blinken in haar vel. Niet zo gemakkelijk 
want nogal wat buurgemeenten slagen er 
niet meer in om het zelfde doel te behalen. 
Proficiat mannen! 

KONING FIETS

Daarnaast werd de 
vernieuwde Zeelaan 

voorzien van 
comfortabele en 

designvolle fietsrekken. 
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