
CD&V zet maximaal in op mooie lokale 
projecten in elke gemeente, ook in De 
Panne en Adinkerke. 

De bouw van de nieuwe sportzaal, de 
heraanleg van het park, de bouw van so-
ciale appartementen, de kustbeveiliging, 
de herinrichting van onze begraafplaats, 
de oostelijke ring, … Allemaal projecten 
die in de pipeline zitten of tot stand kwa-

men dankzij de samenwerking met de 
Vlaamse, Belgische, en ja zelfs met de 
Europese overheid. Zonder die samen-
werking zou onze gemeente er niet zo 
fraai uitzien!
Denk daar eens aan als u een weloverwo-
gen stem uitbrengt op 25 mei. 
Onze schepenen Johan Blieck, Bram 
Degrieck en Frans Buyse kent u. Maar 
maakte u al kennis met Jan Verfaille, 

Loes Dewulf en Frans Lefevre? Het zijn 
drie talentvolle Westhoekkandidaten die 
wij naar voren schuiven. Jan staat op de 
6de en Frans op de 9de plaats van de 
CD&V-lijst voor het Vlaams parlement. 
Loes staat op de 12de opvolgersplaats. 
Alle 3 zetten ze zich in voor onze West-
hoek. “Mensen samenbrengen,” is hun 
motto. Een echte CD&V-gedachte! Want 
samen sta je sterker.
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Dankzij de goede samenwerking met het ministerie van 
Landsverdediging (Minister Pieter De Crem) hopen we de werken eind 
dit jaar te kunnen starten. 

In 2008 werd aan de gemeenteraad een 
plan voorgesteld om het kerkhof ingrij-
pend te vernieuwen. Vandaag 6 jaar later 
wordt het project terug van onder het stof 
gehaald. Overleg met Onroerend Erfgoed 
werd opgestart en de definitieve versie 
van het plan wordt in mei ter goedkeuring 
aan de gemeenteraad voorgelegd. Onder-
tussen is ook de onteigeningsprocedure 
gestart om enkele bijkomende gronden te 
verwerven. 

Kerkhof De Panne 
krijgt opknapbeurt

Start heraanleg 
Dumontwijk

Sterkere 
samenwerking
Sterkere buurten

CD&V is de enige partij met een sterke na-
tionale én lokale verankering. 

Waar de nood er is, werken we samen op 
verschillnde beleidsniveaus. Op deze pa-
gina’s vind je projecten en realisaties waar 
we in De Panne-Adinkerke goedgezind van 
worden. 

De Panne heeft zee, strand en duinen, maar ook de historische Dumontwijk.
Deze wijk wordt meer en meer een toeristische trekpleister. Mensen van ver buiten De 
Panne bezoeken de wijk om te genieten van de architectuur. 
Om deze architecturale parel volledig tot zijn recht te laten komen, heeft het gemeen-
tebestuur een ontwerper aangesteld om de riolering, waterleidingen en wegenis te ver-
nieuwen. Ook de verkeerscirculatie wordt aangepakt. In overleg met Onroerend Erfgoed 
werden de krijtlijnen uitgezet. Nu weten we wat we mogen doen. Het is de taak van de 
ontwerper om dit alles goed te omschrijven en klaar te maken voor aanbesteding. Trou-
wens, hebt u al eens de geleide wandelingen in de Dumontwijk uitgeprobeerd. Een aan-
rader! Je vindt alle info in de wandelkalender.

Tiezz, zoon van schepen Bram Degrieck, 
wil er vandaag al aan beginnen. 
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De vernieuwing van de Duinhoekstraat is 
een oud zeer. Het plan dat voorziet in nieu-
we rioleringen en een nieuwe rijbaan met 
gescheiden fietspaden, heeft om allerlei 
redenen zeer lang stil gelegen. Het studie-
bureau Jonckheere kreeg de opdracht om 
de verkoopbeloften van de onteigeningen te 
onderhandelen. De akkoorden worden dan 
overgemaakt aan het Aankoopcomité, dat 
zorgt voor de opmaak van de akten. Drie 
maand na het verlijden van de verkoopak-
ten kan worden overgegaan tot uitbetaling 
van de onteigeningen. Minister Crevits be-
vestigt ons dat er geld is voorzien. Pas na 
afhandeling van de onteigeningsprocedure 
kunnen de werken starten. 

Duinhoekstraat: 
een verhaal van vallen 
en opstaan

Het gemeentebestuur besliste om een 
nieuwe sportaccommodatie te bouwen 
aan de tennisterreinen nabij de Nachte-
gaal. Een nieuwe tennisclub werd er op-
gericht, en het gemeentebestuur vindt het 
normaal dat deze prachtige locatie alle 
kansen krijgt. Na intens overleg met ANB 
werd door de architect een veelbelovend 
ontwerp opgemaakt. Een modern gebouw 
met veel glas, hout en een groendak die 
perfect opgaat in zijn bosrijke omgeving. 
Het nieuwe clubhuis komt op de plaats van 
de vroegere cafetaria en is volledig onder-
kelderd. Op het gelijkvloers is er een ruime 
cafetaria. Het terras kijkt uit op alle tennis-
velden. De bestaande petanquevelden wor-
den opgefrist en er komt een speeltoestel 
voor de kinderen.

Tennisclub 
Armorial

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Schepen Blieck doet er alles aan om dit prachtig project in 2015 
te laten starten.

De werken starten in het najaar 2014 en kunnen afgerond zijn tegen de 
zomer van 2015.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN, 
STERKER DE PANNE-ADINKERKE

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst 

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een 
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

In overleg met Onroerend Erfgoed werden 
de krijtlijnen uitgezet voor de Dumontwijk.

Amorial tennis: de werken starten in het 
najaar 2014 en kunnen afgerond zijn tegen 
de zomer van 2015.

De vernieuwing van de Duinhoekstraat: 
Minister Crevits bevestigt ons dat er geld 
is voorzien.
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