ONS TEAM VOOR EEN
STERK BELEID INZAKE
LOKALE ECONOME,
JEUGD EN ONDERWIJS.
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ONZE PROGRAMMAPUNTEN VOOR WAT BETREFT
LOKALE ECONOMIE, JEUGD EN ONDERWIJS.
HANDEL EN LOCALE ECONOMIE

- De dienst lokale economie zal verder inzetten op een startersbeleid met aandacht voor de ontwikkeling en
ontplooiing van alle lokale ondernemers.
- Het inrichten van Shop & Go-parkeerplaatsen wordt een feit.
- “De dag van de lokale economie” komt eraan.
- Het commercieel centrum vanaf het Koningsplein tot aan zee wordt verder ontwikkeld.
- De bezoekers van Plopsaland wensen we te betrekken in ons verhaal.
- Acties ter vermindering van de leegstand binnen het commerciële centrum moeten worden verdergezet.
- Het uitgaansleven willen we stimuleren. Afspraken maken met de lokale taxibedrijven om taxiritten binnen de
perimeter tegen verlaagde prijs te laten verlopen.
- Lokale ambachtslui moeten een parkeerkaart voor kort parkeren kunnen krijgen (Max 1u) voor het uitvoeren van
korte/kleine herstellingen.
- De ambulante handel in Adinkerke dient verder uitgebouwd te worden.
- Aandacht voor de evolutie van de tabakshandel in Adinkerke met respect voor de netheid en veiligheid van de omgeving.
- De land- en tuinbouw bijzondere aandacht en ondersteuning geven zodat ze meer ontwikkelingskansen krijgen.

JEUGD

- De jeugddienst moet haar rol blijven spelen en ondersteunt
elke jeugdbeweging maar ook de niet georganiseerde jeugd.
- Vereenvoudigen van: de reservatieprocedure voor zalen, de
communicatie en informatie rond jeugdbeleid, de subsidieaanvragen en de organisatie van fuiven.
- De openingsuren van de jeugddienst moeten beter aangepast
worden aan de doelgroep.
- Voor de Zeescouts zal ’T Kraaienest vernieuwd worden.
- Inrichting van pleinen, straten en wijken moet gebeuren met
aandacht voor het kind.
- Het inrichten en vernieuwen van speelpleintjes wordt verdergezet.
- Op vraag van wijkcomités tijdelijk een speelstraat inrichten moet mogelijk worden.
- “Iedereen telt mee”, ondersteuning van gezinnen met financiële problemen zodat hun kinderen evenveel
opvoedingskansen krijgen.
- Projecten waar we jonge werklozen begeleiden naar de arbeidsmarkt of naar het onderwijs zal ingebed worden in
de jeugddienst.

ONDERWIJS:

- Binnenkort krijgt de gemeenteschool ‘De Leerplaneet’ een nieuwe multifunctionele zaal en nieuwe klaslokalen
die we ten gepaste tijde ter beschikking kunnen stellen van de bevolking.
- Overleg tussen het gemeentebestuur en de diverse onderwijsnetten gaan we intensifiëren. Op die manier wensen
we tot een netoverschrijvende samenwerking te komen. Nu al verzorgt de gemeente het vervoer van en naar de
school, bij gemeentelijke initiatieven, zoals bij toneelvoorstellingen.
- Ook kinderen met een beperking doen mee. We zorgen ervoor dat elk kind zonder of met om het eender welke
beperking (financieel, lichamelijk, psychisch) kansen kan krijgen binnen onze onderwijsnetten.
- Wij wensen in te zetten op veilige en kindvriendelijke fietspaden tot aan de schoolpoorten.
Ons volledig programma lees je op www.lijstburgemeesterdepanne.be

DEBAEKE ARNE
7

Lijstnr.:
Geboorteplaats: Veurne
Geboortedatum: 16-06-1979

Mandaten
Schepen van Onderwijs - Jeugd - Huisvesting Handel en Economie
Politieke interesses
Handel en nijverheid
Jeugd
Contactgegevens
Depannelaan 141
8660 Adinkerke
das.arnedebaeke@hotmail.com
GSM 0475 95 64 95

“ECONOMISCHE GROEI BEGINT BIJ STARTERS,
WIE LOKAAL GAAT SHOPPEN, SHOPT LEVEN
IN ZIJN BUURT”

WIE IS ARNE?
Arne is schepen, woont in Adinkerke en is zaakvoerder
van Immoadk in De Panne.
Deze jonge ondernemer is pas 6 jaar schepen van
Lokale Economie, Jeugd, Onderwijs en Wonen. Arne
is een doener die durft z’n nek uit te steken met de
nodige zin voor realisme. Arne gaat er elke dag met een
positieve ingesteldheid en volle goesting tegenaan.
Hij vindt het belangrijk dat naar ieders standpunt
wordt geluisterd, dat de gemeente een omgeving
creëert waar mensen zich veilig voelen en samen
kansen krijgen. Door zijn uiteenlopende interesses
en realiteitszin is hij een out-of-the-boxdenker en
introduceert hij vernieuwende ideeën.
Veiligheid en toegankelijkheid verdienen volgens Arne nog
meer aandacht. Het moet jong en minder jong inspireren
om onze gemeente als veilige thuishaven te kiezen.
Als schepen zat Arne de laatste 6 jaar niet stil, hij richtte
de gloednieuwe dienst lokale economie op. Een dienst
die de lokale ondernemers ondersteunt en op zoek gaat
naar subsidies. Met het project BOOTCAMP stimuleert
hij jongeren om werk te vinden of een gepaste
opleiding te volgen.
Als schepen van Jeugd investeerde hij fors in:
speelplein voor kinderen met en zonder een
beperking, renovatie van CHIRO Adinkerke en SCOUTS
De Panne, tal van activiteiten tijdens de vakantie
zoals: Ravotter, SWAP en taalkampjes.
Voor onze jeugd werden goedkope
taxicheques en abonnementen
voor DE LIJN in onze gemeente
geïntroduceerd.

In één legislatuur tijd kan onze kandidaat 7, Arne
Debaeke, een mooi palmares voorleggen. Dit smaakt
naar meer en daarvoor vragen we jullie volle steun op
14 oktober.

VANHOVE-VAN DER MAELEN
SABINE
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Lijstnr.:
Beroep: Zelfstandig uitbaatster lingeriewinkel Zazou
Geboorteplaats: Kinshasa / Zaïre
Geboortedatum: 26-05-1971
Gezinssituatie: Getrouwd met Vanhove Christophe en
mama van Michaël en Maxim
Hobby’s: tennissen, uitgaan
www.lingeriezazou.be

Mandaten
Gemeenteraadslid
Lid van de raad van bestuur toerisme
Was lid van de PWA
Contactgegevens
Koksijdeweg 24
8660 De Panne
lingeriezazou@telenet.be
T 058 42 15 35
GSM 0479 30 86 62

“DE WEG VOORUIT VOOR EEN
BRUISENDE LOKALE ECONOMIE”

WIE IS SABINE?
Sabine is 47 jaar en zelfstandig uitbaatster van de
Lingeriewinkel “Zazou” in de Zeelaan.
Ondernemen zit haar in de genen. Ze heeft een
uitgesproken visie over hoe ons winkelcentrum
verder moet ontwikkelen. Ze lag aan de basis van de
vernieuwing van de Zeelaan-Dorp, de herinrichting van
het Park en de vernieuwing van De Markt.
Sabine is gedreven en To The Point. Een echte
duizendpoot binnen onze gemeente, niets is haar te veel.
Samenwerken met deze charmante dame is vooruitgaan.
Het organiseren van evenementen ligt haar, ze doet dit
zowel voor de plaatselijke bevolking als voor de toeristen.
(Sea-vent, Taptoe, Miss Elegantie …)
We hopen dat we op Sabine haar ondernemerstalent
gaan kunnen blijven rekenen en vragen daarom jullie
volle steun.
Naast haar inzet voor het Ondernemen en
Toerisme is Jeugd- en Seniorenbeleid haar
passie.
Ze is gemeenteraadslid en lid van de
raad van Bestuur van Toerisme. Ze
is bestuurslid van Unizo De PanneAdinkerke. Ze is bestuurslid van
straatcomité ‘Zeelaan-Dorp’.

In haar vrije tijd vinden we Sabine vooral in de
tennisclub “L’ Armorial” of is ze aan het sporten onder
begeleiding van haar zoon, personal coach Michaël
Vanhove.
Sabine haar motto is: Van uitstel komt afstel.
Een gedreven madam met veel overtuigingskracht
waar iedereen altijd kan op rekenen.

ZOETE LÉONIE
15

Lijstnr.:
Beroep: Kleuterleidster
Geboorteplaats: Veurne
Geboortedatum: 28-04-1994
Gezinssituatie: Partner van Jonas Vanderbrigghe
Hobby’s: Sport- en kleutersportkampen,
lopen aan ons prachtig strand,
weggaan met vrienden.

Contactgegevens
Zeelaan 48
8660 De Panne
leonie.zoete@hotmail.com
GSM 0470 600 564

“IN ONZE GEMEENTE VERDIENT ELK TALENT EEN
PODIUM. DAAROM ZIJN JEUGDBEWEGINGEN,
JEUGDRAAD EN SPORTCLUBS ZEER BELANGRIJK”

WIE IS LÉONIE?
De benjamin van onze lijst is Léonie Zoete. Reeds 24
jaar staat ze enthousiast en vrolijk in het leven. Haar
partner Jonas, waar ze al 6 jaar mee samen is, is
schoenmaker in de Zeelaan van De Panne.
Dat ze een harde werker is, zit waarschijnlijk in de
genen. Deze sociale dame komt namelijk uit een
zelfstandige familie.
Ze is sportief en dit heeft ze te danken aan haar 16 jaar
ervaring in de acrogym op competitieniveau. In de
turnclub Zeestern De Panne gaf ze enkele jaren training
aan jongeren.
Met haar groot hart voor kinderen besloot ze om
kleuterleidster te worden. Nu staat ze reeds twee
jaar met heel veel liefde voor de klas in Adinkerke.
Tijdens de schoolvakanties kan ze moeilijk stilzitten
en zorgt ze voor de fun op verschillende sport- en
kleuterkampen in onze gemeente.
Léonie staat met haar beide voeten stevig
op de grond, maar durft ook dromen. Ze zal
zich inzetten tegen kinderarmoede en wil
alle kinderen de kans geven op een goede
opvoeding. Ook wil ze de jongeren de kans
geven om zich volledig te ontplooien in onze
gemeente en een sociaal leven op te
bouwen. Léonie vindt de mooie
evenementen een troef
in onze gemeente.

Ze wil een luisterend oor zijn voor alle inwoners van
De Panne en Adinkerke en de spreekbuis voor de jonge
bevolking.

DE BURGEMEESTER EN DE EERSTE SCHEPEN OVER DE KANDIDATEN.
Ann Vanheste over Arne Debaeke.
Arne is een gedreven spring-in-‘t-veld! Door zijn beroep als kleine zelfstandige in de immo- en verzekeringswereld
kent hij beter als geen ander de noden van de ondernemer. Hij richtte enkele jaren geleden de dienst lokale economie
op, waar hij uitblinkt in innoverende ideeën en zijn sterk beleid. Tal van subsidies heeft hij binnengehaald, Vlaanderen
en Europa investeerden mee in onze gemeente.
Wijkspeelpleinen is ook iets dat bij Arne, als schepen van Jeugd, nauw aan het hart ligt.
Arne heeft dan ook een buitengewoon speelplein op zijn palmares, een speelplein waar kinderen met en zonder
beperking kunnen samen spelen. Met taxicheques en goedkopere lijnkaarten verruimde hij de laatste jaren de
grenzen van onze jeugd. Ook de gemeenteschool wordt vernieuwd. Zijn leuze: “De jeugd, onze toekomst”.
Johan Blieck over Sabine.
Sabine voorstellen hoeft eigenlijk niet want al jaren is ze gekend als ‘Zazou’, de gekende lingeriewinkel die ze uitbaat.
Sabine is een zeer gewaardeerd gemeenteraadslid en zet zich sterk in voor de lokale handel o.a. via Unizo, maar ook
door op het terrein zelf acties op te zetten om de handel te bevorderen.
Na 6 jaar OCMW, heeft Sabine er nu bijna 6 jaar gemeenteraad opzitten.
Naast haar beroepsactiviteiten is ze ook actief in het sociaal weefsel. Regelmatig een terrasje met vrienden, gaan
tennissen in “L’Armorial”, sporten met haar zoon Michaël of met Maxim naar ‘El Fuerte’. Steeds probeert ze er bij te zijn.
Ook in de gemeenteraad verdedigt ze de belangen van de handelaars met verve.
Ann Vanheste over Léonie Zoete.
Léonie is de jongste kandidaat op onze lijst, ze houdt ervan om kinderen iets bij te leren. Ze is kleuterleidster in de
Leerplaneet, maar velen kennen haar ook van de begeleiding in de turnclub “de Zeestern”. Ze is de dochter van de
dierenzaak “Faunami” en haar partner opende onlangs een atelier waarvan we reeds jaren het gemis kennen in onze
gemeente … een schoenmakerij! Léonie heeft dus ook veel voeling met het wel een wee van een kleine zelfstandige.
Ze leeft graag tussen de mensen, dat merken we aan de aanwezigheden op om het even welk evenement. Als je het
mij vraagt, zij is een heel bekwame, geëngageerde, jonge vrouw die weet wat ze wil.
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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
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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

2

