
depanne.cdenv.be
InformatIeblad Cd&V - Jaargang 11 - JunI - JulI 2012

iedereen inbegrepen

De nieuwe lichting is er
De CD&VPlus-lijst is praktisch afgerond. CD&VPlus zal 21 enthousiaste kandi-
daten aan u presenteren die zich willen engageren voor uw gemeente en zijn 
bevolking. Ze beseffen allemaal dat de uitdaging niet min is en toch doen ze 
het. Naast de zetelende gemeente- en OCMW-raadsleden zijn er ook nieuwe 
gezichten. Geef hen uw vertrouwen, het zal hen super motiveren. Chapeau 
voor deze nieuwe kandidaten. 

Johan Blieck - Lijsttrekker CD&VPlus



Door de VEDA coalitie werden de 
opcentiemen en de belasting op tweede 
verblijven verhoogd. Anderzijds werd 
op aandringen van de CD&VPlus de 
aanvullende personen belasting af-
geschaft. Aangezien het verlies aan 
inkomsten door de 0% personenbe-
lasting ruimschoots wordt gecompen-
seerd door de hogere inkomsten uit 
de opcentiemen en belasting op 2de 
verblijven, was dit in feite een verbor-
gen belastingverhoging. 
De opcentiemen op onroerende voor-
heffing in De Panne bedragen nu 1950, 
net zoals in Koksijde. Beide gemeenten 

heffen geen aanvullende personenbe-
lasting. 

CD&VPlus wenst dat dit in 
De Panne-Adinkerke zo blijft  

De laatste 10 jaar werd bij ons, in 
vergelijking met onze buurtgemeen-
ten, weinig geïnvesteerd. Het nieuwe 
bestuur moet de ambitie hebben om 
De Panne-Adinkerke terug in de kop 
van het peloton te brengen. Investe-
ringen dringen zich op. We moeten 
ons eveneens rekenschap geven dat 
het spaarpotje waarover de gemeente 

beschikt bijna is opgesoupeerd. De 
gemeente heeft de laatste vijf  jaar geen 
euro geleend. Op zich is daar niets mis 
mee, maar het is wel een teken aan de 
wand dat De Panne, in tijden van lage 
rente, achter blijft ten opzichte van 
andere kustgemeentes.
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Normaal zou het beleid in het jaar van 
de verkiezingen in een stroomversnel-

ling moeten zitten, in een wildwater-
baan, met langs alle kanten rivieren vol 
ideeën die de stroom indonderen. 
Terwijl het zes jaar geleden nog een 
kabbelend beekje was, is het nu van-
daag, een stilstaande poel, die opdroogt 
en waarin vissen tevergeefs aan ‘t 
spartelen zijn, snakkend naar lucht. Een 
“uitbolbeleid” noemen wij dat!

Gelukkig heeft de dienst van toerisme 
het gemeentebestuur niet nodig om 
te functioneren en kan onze schepen 
Bram Degrieck wél hard doorwerken.

Hoe gezond is onze gemeente?
De meeste Vlaamse gemeenten halen 45 tot 50% van hun ont-
vangsten uit belastingen. Ongeveer 4/5 van dat bedrag is afkom-
stig uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op 
de onroerende voorheffing. 

De gemeente op gezondheidscontrole 
bij CD&VPlus lijststrekker Johan Blieck en 
lijstduwer Frans Buyse.

Uitbolbeleid gestart
De agenda’s van de laatste 
gemeenteraden zijn bijzonder 
mager. Sommige gemeente-
raden worden zelfs in 40 min 
afgewerkt. Niets om trots over 
te zijn.   CD&VPlus fractie hekelt het uitbol-

beleid. De geschiedenis herhaalt zich 
want ook op het einde van de vorige 
legislatuur hekelde onze fractie het 
zwakke bestuur in afwachting van de 
verkiezingen. Het schepencollege was 
destijds bijzonder boos toen we het 
VEDA beleid vergeleken met een rustig 
kabbelend beekje”. 
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Dat de afrit Adinkerke op de 
E40 kampt met Plopsafiles is 
algemeen gekend. Op vraag 
van CD&VPlus liet minister Cre-
vits drie dynamische fileborden 
plaatsen. Om de 800m informe-
ren ze over de files aan de afrit 
Adinkerke. 

Het plaatsen van deze dynamische 
signalisatie is echter een tijdelijke 
maatregel. De definitieve oplossing 
moet structureel zijn en wordt nog 
dit jaar aan de bevolking voorgelegd. 
CD&VPlus volgt het dossier van nabij, 
we staan in nauw contact met het kabi-
net van minister Crevits. De minister is 

in elk geval al op de hoogte dat er van 
de droom van Infrabel om de Stati-
onsstraat t.h.v. de spooroverweg af  te 
sluiten geen sprake kan zijn.

De modaliteiten voor het verkrijgen van 
de premie werden tot een strikt mini-
mum herleid. De mantelzorger dient 
een aanvraag in bij de seniorendienst 
met een formulier dat aldaar kan wor-
den verkregen.  Deze aanvraag dient 
vergezeld te zijn van een attest “erken-
ning in de Vlaamse Zorgverzekering” 
als bewijs van de zorgbehoefte van de 
persoon aan wie elementaire huishou-
delijke taken worden verleend.
De mantelzorger moet gedomicilieerd 
zijn in De Panne/Adinkerke maar hoeft 

niet in te wonen bij de zorgbehoevende.
De toelage bedraagt 180 Euro op 
jaarbasis en de uitbetaling gebeurt na 
verloop van het jaar waarin de thuiszorg 
heeft plaats gehad.
CD&VPlus benadrukt dat dit lovens-
waardig initiatief  een stimulans en 
waardering moet zijn voor de men-
sen die zich inzetten voor zieken of  
handicapten die afhankelijk zijn van 
derden om zichzelf  te verzorgen én 
om elementaire huishoudelijke taken te 
verrichten.

Raadslid Eric Vanhee is terecht fier dat 
ruim 160 personen aanspraak maken op 
deze sociale maatregel.

Mantelzorgtoelage in opmars
Het was gemeenteraadslid Eric Vanhee  die het voorstel voor een 
mantelzorgtoelage lanceerde en door de gemeenteraad loodste.

Dynamische fileborden op E40

CD&VPlus vindt deze dynamische 
signalisatie een verbetering, autobe-
stuurders kunnen nu hun rijgedrag 
tijdig aanpassen zodat de kans op kop-
staartbotsingen veel kleiner wordt.
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

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

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Iedereen inbegrepen, ook u!

Het festival kreeg een nieuwe naam. Er 
werd gekozen voor “Festval aan Zee”, 
hierdoor komt het festival in De Panne 
wat zelfstandiger.
Onze inwoners én tweedeverblijvers 
hebben aan een zeer voordelige prijs 

toegangstickets kunnen kopen. Terwijl 
vroeger 20 EUR per festivaldag werd 
betaald, betaalt een inwoner of  tweede-
verblijver nu slechts 25 EUR voor het 
hele weekend.   
Het VIP gebeuren werd over een 

andere boeg gegooid.  De toegangsprijs 
daalde tot 65 EUR per festivaldag. Voor 
die prijs werd een lekker barbecuebuf-
fet aangeboden. 
Het festival profileerde zich als het 
gezinsfestival.  Daarom konden jonge 
pagadders tot en met 11 jaar gratis het 
festivalterrein op, wie 12 en 13 was 
betaalde slechts de helft van de prijs.
Op zondag werd een specifiek gezins-
programma gepresenteerd.

Schepen voor toerisme Bram Degrieck heeft duidelijk zijn stempel 
gedrukt op deze 8ste  FAZ-uitgave. Het weer had hij spijtig ge-
noeg niet onder controle, het concept van het festival wel en daar 
heeft hij een aantal verbeteringen doorgevoerd. 

Bram Degrieck legt eigen 
accenten in ‘Festival aan Zee’

Schepen Bram Degrieck: “Het 
Festival aan Zee groeit stilletjes 
uit tot een vaste waarde op de 
festivalkalender.  Als ik in de 
volgende legislatuur opnieuw 
de kans krijg, zal ik blijven in 
dit festival investeren.  Het is 
immers een zeer belangrijke ac-
tiviteit buiten het zomerseizoen. 
Het festival mag zelfs nog wat 
groeien, het streefdoel is tussen 
de 8 à 10 000 bezoekers naar 
De Panne te halen.”


