ONS TEAM VOOR EEN
STERK BELEID INZAKE
HUISVESTING, FINANCIEN
EN MILIEU.
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ONZE PROGRAMMAPUNTEN VOOR WAT BETREFT
WOONBELEID, FINANCIËN EN MILIEU.
WOONBELEID
- Onze gemeente en het OCMW beschikken samen over 180 woningen die in een sociaal statuut verhuurd worden.
Wij gaan verder investeren in kleine sociale woonprojecten die mooi verspreid liggen over het grondgebied.
- De wijk Cosynmolen heeft zijn tijd gehad. Samen met de woonmaatschappij WIJZ gaan we deze wijk
vernieuwen en opwaarderen.
- Vrij liggende bouwgronden worden schaars. Een goed evenwicht tussen wonen en toerisme is noodzakelijk.
- De site “rijkswachtkazerne” in De Panne willen we ontwikkelen in een totaalproject van Brouwerstraat tot aan
Ollevierlaan.

- Meer jonge gezinnen naar onze mooie gemeente lokken.
Dit willen we doen door een eenmalige renovatie- &
vestigingspremie uit te betalen.
- Huisjesmelkerij moeten we bestrijden door een systeem van
verplichte conformiteitsattesten voor huur appartementen
en woningen in te voeren.
- Om een duurzaam woonbeleid te ontwikkelen gaan we de
intergemeentelijke samenwerking versterken.

FINANCIËN

- Door de 0% aanvullende personenbelasting, is de belastingdruk in onze gemeente laag. Daarbij komt nog dat de
schuldenlast per inwoner, bij ons, is gereduceerd tot €813,00/inwoner. (Veurne €1906,00/inw en Koksijde
€5531,00/inw). Dankzij een strak gevoerd financieel beleid is onze gemeente financieel gezond. Dat willen wij zo
houden.
- Het kartel is erg ambitieus. Ondergrondse parkings onder het Koningsplein, Dumontwijk, vernieuwing gemeentehuis,
Zeedijk en vervangen van keramische tegels in de Zeelaan zijn enkele van de noodzakelijke investeringen. Daarom zijn wij
ervan overtuigd dat dit beleid moet worden verdergezet en dat we dagelijks de financiën moeten blijven opvolgen.
- Wij zijn geen voorstander van een gemeentelijke fusie. Wij zijn van mening dat een fusie een grote invloed zou hebben
op de verdere ontwikkeling van onze gemeente en dat de financiën hierdoor fel onder druk zouden komen te staan.

MILIEU
- We helpen actief zoeken naar oplossingen om te voldoen aan het
burgemeestersconvenant.
- Het Energiezorgplan gaan we versneld uitrollen.
- We blijven volop verder inzetten op het project “Proper
De Panne” met aanleg van afvalstraatjes en het project
uitbreiden met het landelijk gebied.
- Het containerpark blijft in De Panne. Wij zijn ervan
overtuigd dat het containerpark dicht bij het commercieel
centrum en dicht bij de grootste bevolkingskern grote
voordelen biedt.
- De groencontainers in de wijken blijven behouden en
worden toegankelijker gemaakt.
- Als gemeente zullen we ons steentje bijdragen om de
bijenpopulatie te versterken door bijvriendelijke
beplanting te gebruiken.
- Het systeem van de openbare kruidenbakken
in de wijken zal verder worden uitgerold.
Ons volledig programma lees je op
www.lijstburgemeesterdepanne.be

DELRIVE CHRISTOPHE
5

Lijstnr:
Beroep: Notaris
Geboorteplaats: Veurne
Geboortedatum: 16-07-1977
Gezinssituatie: Ongehuwd, zoon van André en
Rita Dieryckx-Visschers en broer van Frédéric
Hobby’s: Politiek is zijn hobby. In zijn vrije tijd kookt
hij graag voor familie en vrienden. Gezellig genieten
met een lekkere pint in het gezelschap van zijn
medeburgers is voor hem de max.

Mandaten
Schepen van financiën, cultuur, bibliotheek, musea,
schone kunsten, gemeentelijk patrimonium,
vaderlandslievende verenigingen en verbroederingen.
Contactgegevens
Visserslaan 15
8660 De Panne
cd@notarisdelrive.be

“EEN WARME EN BETAALBARE THUIS VOOR
IEDEREEN, IN BUURTEN DIE BRUISEN, OOK TIJDENS
DE KOUDSTE MAANDEN VAN HET JAAR”

WIE IS CHRISTOPHE?
Christophe Delrive is een rasechte Pannenaar en
ongehuwd.
Hij studeerde rechten en notariaat aan de Universiteit
Gent. Zijn notariaat bevindt zich in Gentbrugge. Hij wordt
er bijgestaan door zeer bekwame medewerkers, wat hem
in staat stelt zijn hobby als politieker met succes uit
te voeren.
Christophe heeft in de politiek al vele watertjes
doorzwommen. In 2006 werd hij met 891
voorkeurstemmen verkozen en werd hij de eerste
voorzitter van de gemeenteraad. In 2012 kreeg hij
opnieuw het vertrouwen van de bevolking en werd zo
schepen. Zijn bevoegdheden zijn: Cultuur, Financiën,
Patrimonium, Musea, Schone Kunsten, Verbroederingen,
Vaderlandslievende Verenigingen en Bibliotheek.
Op cultureel vlak worden heel wat nieuwe initiatieven
uitgewerkt. De Beeldenroute met prachtige kunstwerken,
de Theaterwandeling, de geslaagde deelname aan
Beaufort, de Huiskamerconcerten in de Villa Le Chalutier,
de talrijke kunsttentoonstellingen in het gemeentehuis
en Scharbiellie, de herdenkingsactiviteiten aan de grote
oorlogen, de Bunkerdag…
Als schepen van Financiën slaagt Christophe Delrive
erin alle verfraaiingswerken en investeringen te laten
uitvoeren zonder dat het evenwicht van de financiën in
het gedrang komt. Denk aan de bouw van de sportzaal,
het visserslokaal aan de Rampe, de bouw van
een nieuwe school in Adinkerke, de
zeilwagenclub, de vele pleinen
en wegenwerken en zeer
veel aandacht voor
groen.

Christophe en de mensen van zijn diensten dragen
dagelijks bij aan de opwaardering van onze gemeente.
Hiervoor onze oprechte dank.

BLANCKAERT SIMONNE
14

Lijstnr.:
Beroep: Gepensioneerd
Geboorteplaats: Veurne
Geboortedatum: 09-08-1944
Gezinssituatie: Gehuwd met Bruno Maestripieri en
mama van Kathy en Johan Cuvelier
Hobby’s: naaien, internetten, rommelmarkten,
vrijwilligerswerk

Mandaten
OCMW-raadslid
Lid van het bijzonder comité
Politieke interesses
Sociale projecten
Cross to Romania
Samana – OKRA
Contactgegevens
Smekaertstraat 16
8660 Adinkerke
simonne-blank@hotmail.com
GSM 0497 70 02 78

“ALS IEMAND HULP KRIJGT VAN EEN BEKEND
GEZICHT, DAAR FLEURT EEN MENS VAN OP”

WIE IS SIMONNE?
Simonne, beter gekend als Monne, woont in Adinkerke.
Ze is gehuwd met Bruno Maestripieri, heeft 2 kinderen
en 3 kleinkinderen. Simonne is een gepensioneerde
bezige bij.
Ze is OCMW-raadslid en lid van het bijzonder comité.
Simonne, Monne, en haar man zijn beide chauffeur van
de ‘MinderMobielenCentrale’.
Ze is actief lid bij ‘Cross to Romania’ waar ze het
klasseren van de geschonken goederen voor haar
rekening neemt.
Ze is bestuurslid van OKRA en Samana.
Kansarmen die meubels nodig hebben
kunnen bij Simonne terecht.
Haar dagelijks leven wordt gevuld
met vrijwilligerswerk.
De weinige vrije tijd die overblijft,
vult ze met verkopen op
rommelmarkten, naailes volgen,
reizen en smoefelen.

DEBLOCK SOPHIE
18

Lijstnr.:
Beroep: lid ondersteunend personeel in het
Immaculata-instituut
Geboorteplaats: Veurne
Geboortedatum: 09-04-1983
Gezinssituatie: Partner van Bjorn Vercaemer en mama
van 2 lieve krabbetjes: Grace en Britt
Hobby’s: sport, genieten van
haar gezin en afspreken
met vrienden

Politieke interesses
Milieu
Onderwijs
Verkeersveiligheid van en naar de school
Mandaten
Nieuw in de politiek
Contactgegevens
Koksijdeweg 30
8660 De Panne
sophie.deblock@icloud.com

“EEN GROENE LONG IN JE BUURT,
GEEFT ZUURSTOF AAN ONS LEVEN“

WIE IS SOPHIE?
Sophie is de partner van Bjorn Vercaemer, samen
hebben ze 2 lieve krabbetjes Grace en Britt, ze wonen in
de Koksijdeweg op den Oosthoek. Bjorn is actief lid van
de Pannevissers. In hun vrije tijd vertoeven ze dan ook
veel op het strand van De Panne.
Sophie maakt deel uit van het ondersteunend
personeel in het Immaculata-instituut. Ze is er gekend
als iemand die heel dicht staat bij de leerlingen. Ook
buiten de schooluren maakt zij tijd voor een babbel
met afgestudeerde studenten en ze blijft graag op de
hoogte van hun studies en hun uitgebouwde carrière.
Voor de vrienden is Sophie een sportieve en vriendelijke
madam met visie. Ze is nieuw in de politiek en doet
een stap in het onbekende. Zij wil niet langer aan de
zijlijn staan maar positief haar bijdrage leveren aan
het beleid. Sophie is een bezige bij maar probeert toch
wat tijd vrij te maken voor een mooier De Panne. Aan
de Oosthoek, bij hen thuis, is het vaak de zoete inval,
iedereen is er welkom. Sophie is één van de CD&VPlus
kandidaten op de kartellijst, je kunt ze terugvinden op
plaats nr° 18. Onderwijs, milieu en verkeersveiligheid
zijn de beleidsdomeinen die vooral haar aandacht
trekken. Ze is een trotse Pannenaar in hart en nieren die
geen uitdagingen uit de weg gaat.
Naast gezinsactiviteiten vult ze haar vrije tijd in met
fietstochten, zwemmen, wandelen en met vrienden
afspreken.

Met haar politiek engagement wil ze dichter bij het
beleid staan, iets voor haar gemeente betekenen
en positief nadenken over de dingen die nog beter
kunnen.

DE BURGEMEESTER EN DE EERSTE SCHEPEN OVER DE KANDIDATEN.
Ann over Christophe.
Als notaris is Christophe de juiste man om onze gemeentelijke financiën in evenwicht te houden. Hij zorgt voor ons geld als
een goede huisvader.
Zijn culturele interesse zorgt ervoor dat hij met hart en ziel, en met veel smaak de culturele behoeften van onze gemeente
behartigt.
Tentoonstellingen openen is voor hem altijd een feestgebeuren.
De historische Dumontwijk waar hij trouwens woont, is naast onze prachtige natuur zijn favoriete plek in De Panne.
Christophe houdt oprecht van onze bevolking en is er altijd als de eerste bij om iemand te helpen.
Johan over Simonne.
Simonne is de oudste van de klas maar daarom zeker niet de minst gedrevene. Na een passage in den toenmalige “Den Hert”
werkte ze jarenlang in de Croky in Veurne. Ook daar engageerde ze zich als vakbondsafgevaardigde en kon ze veel bereiken
omdat ze groot en klein op dezelfde wijze behandelde.
Simonne kan nog niet stilzitten en is in zowat elke vereniging van De Panne actief: Cross to Romania, seniorenverenigingen,
MinderMobielenCentrale, OCMW-raadslid, Bruno soigneren… Ze doet het altijd met evenveel schwung.
Ondertussen zetelt ze ook al 12 jaar in het OCMW en mist ze geen enkele vergadering. Ook wij zouden ze niet meer kunnen
missen. Recht voor de raap maar met het hart op de goede plaats.
Johan over Sophie.
Een nieuweling maar wat voor ééntje. Enthousiast, goeie ideeën, jong,… wat wil je nog meer.
Werkzaam in de middelbare school trekt ze zich de jongerenproblematiek sterk aan. Het maximum uit elke jongere halen,
dat is haar dagelijkse uitdaging. Toen we haar vroegen om bij CD&VPlus kandidaat te zijn was ze vereerd. In eerste fase wil ze
vooral de werking van de gemeente kennen en naar de bezorgdheden van de mensen luisteren. Niet simpel als je er pas in rolt
maar je voelt de goede drive. Ook het milieu geniet haar interesse. Deze sportieve dame gaat geen uitdagingen uit de weg.
Een fietstochtje met haar ventje benadert vlug de 60km. Zwemmen in open water vindt ze spannend en toertjes lopen in de
Oosthoekduinen behoren tot haar wekelijkse ontspanning.
Gesteund door haar partijgenoten en haar familie gaat ze er volledig voor.
De Panne, here she comes
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1. VANHESTE Ann
2. BLIECK Johan
3. WOESTIJN Ann
4. BUYSE Frans
5. DELRIVE Christophe
6. VANHEE Eric
7. DEBAEKE Arne
8. GEORGE Pol
9. GERRY Nadia
10. FEYS Nele
11. VELLE Kathy

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

12. VANHOVE-VAN DER MAELEN Sabine
13. BOUDOLF Laurent
14. BLANCKAERT Simonne
15. ZOETE Léonie
16. ARNOUTS Annick
17. BUTSTRAEN Danny
18. DEBLOCK Sophie
19. ANNYS Patrick
20. DEQUEECKER Bruno
21. VANHESTE-CLAUW Jacqueline

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

U stemt geldig en doeltreffend door een voorkeurstem
te geven aan zoveel mogelijk kandidaten van
de Lijst van de Burgemeester. Zo krijgt iedere
kandidaat op onze lijst een volle en geldige stem.
De Lijst van de Burgemeester bundelt
de krachten van DAS en CD&Vplus.
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V.u.: Ann Vanheste, Dorpsstraat 8 - 8660 Adinkerke
Verkiezingsdrukwerken: verkiezingen gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018
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