ONS TEAM VOOR EEN
STERK BELEID INZAKE
OPENBARE WERKEN EN
RUIMTELIJKE ORDENING
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ONZE PROGRAMMAPUNTEN VOOR WAT BETREFT OPENBARE
WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING
OPENBARE WERKEN

De Panne uitbouwen tot een commerciële handelspool.
In een eerste fase werden de Markt en Zeelaan-dorp vernieuwd maar het is duidelijk dat ons werk nog niet af is.
- Zo voorzien we de gladheid van de tegels in de Zeelaan-bad definitief op te lossen.
- De Nieuwpoortlaan-Duinkerkelaan zijn gewestwegen, die we gaan opwaarderen door alle straatmeubilair en
verlichting te vernieuwen.
- De vernieuwing van de Zeedijk zal worden voorbereid en opgestart.
- De ontwikkeling van het Koningsplein is al voorbereid en zal in het begin van de komende legislatuur aan de
gemeenteraad worden voorgesteld.
- Ook de renovatie van het gemeentehuis past in de opwaardering van ons commerciële centrum.
- De zijstraten van het handelscentrum staan op de planning, Kasteelstraat, Sloepenlaan … worden vernieuwd.
Op die manier willen we de T-structuur in onze gemeente ten volle ontplooien met als voornaamste doel de
stimulering van ons toeristisch handelscentrum.

DE PANNE-ADINKERKE UITBOUWEN ALS
AANGENAME WOON- EN LEEFOMGEVING.
Naast de vele werken in het commerciële centrum is het ook
van belang de vele woonkernen verder uit te bouwen. Wij
streven naar een evenwicht waarbij enerzijds gezellig en rustig
wonen centraal staat en anderzijds het grote aanbod aan sport,
natuur of toerisme ook onze inwoner bekoort en hem niet stoort
in zijn dagelijkse leefomgeving. Veel van onze werken passen
daar in, zoals de aanleg van fietsdoorsteken, tweesporenpad als
verbinding tussen de natuur en het landschap van De Moeren,
de vernieuwing van de woonkernen rond de Brouwerstraat,
Maskenslaan, Noordhoekstraat, enz…
Maar er is nog veel werk aan de winkel.
- In 2019 zal de volledige omgeving van de
Koninginnelaan en zijstraten vernieuwd worden.
- De vernieuwing van de Dumontwijk moet
starten in 2019.
- Oude dossiers, zoals de Duinhoekstraat en het
fietspad Veurne-De Panne starten zeker in 2019.
- De vernieuwing van de voetpaden in de
Veurnestraat moet worden ingepland.
- De Veldstraat zal een opknapbeurt best kunnen
gebruiken.
- De vernieuwing van de Openbare Verlichting wordt
onverminderd verder gezet. Reeds 1/3 is vernieuwd, nu
het resterend gedeelte.
- Proper De Panne is een immense opgave maar we
zijn er aan begonnen en iedereen ziet dat we er op
vooruitgaan. Daarom realiseren we afvalstraatjes
om het de inwoners nog makkelijker te maken hun
afval kwijt te raken.
- Het groenbeleid is al jaren het uithangbord van onze
gemeente. We willen dan ook onverminderd inzetten
op een bloemrijk groenbeleid gericht op het scheppen
van een aangename woonomgeving.
Ons volledig programma lees je op
www.lijstburgemeesterdepanne.be

BLIECK JOHAN
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Lijstnr.:
Beroep: Landbouwingenieur - Ex ontvanger-griffier
Polder De Moeren
Geboorteplaats: Nieuwpoort
Geboortedatum: 07-12-1961
Gezinssituatie: Partner van Germonpré Lieve en vader
van Stijn, Hanne, Flor
Hobby’s: Sociaal engagement,
Gezinsbond, Lid Coca - Iscal,
Lid van de Bedrijfsgilde

Mandaten
Schepen van Openbare Werken, Stadskernvernieuwing,
Landbouw en Visserij
Lid Raad van Bestuur Eandis
Lid Raad van Bestuur Westkustpolder
Contactgegevens
Kosterstraat 1
8660 De Panne
johanblieck@hotmail.com
T 058 41 45 02
GSM 0475 83 01 55

“MEER FIETSVEILIGHEID MAAKT MEER
FIETSPLEZIER. DAAR GAAN WE VOOR”

WIE IS JOHAN?
Johan is landbouwingenieur en uitbater van een groot
modern landbouwbedrijf in de Moeren. Hij is getrouwd
met Lieve Germonpré en vader van Stijn, Hanne en Flor.
Johan was 25 jaar lang ontvanger-griffier van “Polder
De Moeren”.
Zijn politiek verhaal begon in juni 2000 toen hij
gevraagd werd om de CD&VPlus rangen te versterken.
In 2001 werd hij gemeenteraadslid en voorzitter van de
plaatselijke CD&VPlus afdeling.
Sinds 2012 is Johan 1ste schepen van onze gemeente.
Johan is gekend als een echte dossiervreter. Hij is erg
ambitieus en wil De Panne en Adinkerke uitbouwen tot
een gemeente waar het goed is om te wonen, te leven
en te werken. Een gemeente waar toerisme, handel en
wonen hand in hand gaan.
De eerste stappen zijn gezet. In Adinkerke kreeg
de stationsomgeving een fietsvriendelijker imago.
In De Panne wordt langzamerhand de stadskern
volledig vernieuwd met de Zeelaan-Dorp, de Markt
en de woonomgevingen van de Brouwerstraat, L.
Maskenslaan en het grote project Koninginnelaan die
zopas is opgestart.
“Er ligt nog veel meer in het verschiet, zoals
De Duinhoekstraat, de fietsverbinding naar Veurne,
de Dumontwijk… ”
Johan koppelt “een aangename woonomgeving”
onmiddellijk aan een “ Proper De Panne “ en doet
dit in nauwe samenwerking met de mensen van
de technische dienst. Inderdaad het is lang
geleden dat De Panne – Adinkerke
nog zo’n ambitieuze en bekwame
schepen van openbare werken
heeft gehad.

Op 14 oktober vind je Johan terug op de 2de plaats
van de “Lijst van de Burgemeester”. Schenk je hem
jouw vertrouwen, dan krijg je de garantie dat onze
gemeente verder wordt uitgebouwd tot “Properste
gemeente”, waar toerisme, handel en wonen
harmonieus samengaan.

ARNOUTS ANNICK
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Lijstnr.:
Beroep: Uitbaatster B&B pinson-en-suite
Geboorteplaats: Kapellen
Geboortedatum: 11-07-1974
Gezinssituatie: Partner van Patrick De Backer en
mama van Naomi

Politieke interesses
Toerisme
Contactgegevens
Meeuwenlaan 12
8660 De Panne
annick.arnouts1@telenet.be
T 058 62 51 42
GSM 0497 86 32 91

“TE BEEN OF NIET TE BEEN, WIJ WILLEN VEILIGE
VOETPADEN IN DE ZEELAAN VOOR IEDEREEN”

WIE IS ANNICK?
Annick is 44 jaar en uitbaatster van een B&B in de
Meeuwenlaan. Ze is afkomstig uit Kapellen in de
provincie Antwerpen, maar voelt zich hier in De Panne
volledig thuis. Ze is een teamspeler en past daarom
zo goed op deze kartellijst.
Ze is de oprichter van “Flore@more” de
tuinfeesten in de Dumontwijk. Deze
ondernemende vrouw is gekend als charmant,
positief en steeds bezig in haar gemeente, ze
doet voor de 2de keer mee aan de verkiezingen.
Annick wil werken aan een toekomstgerichte lokale
economie en een zorgzame samenleving voor mens en
milieu. Annick is een madam die alle kansen verdient.
Haar hobby is koken. Ze kookt uitstekend en is het
type kok dat zich in de keuken creatief uitleeft. Als
Antwerpse in De Panne gaat ze graag wandelen in
de duinen en op het strand, dit fascineert haar
nog dagelijks, vandaar haar lijfspreuk: “De zoute
zilte van de zeelucht geeft mij een gevoel van
groot geluk.”
Ook na 14 oktober wil ze opnieuw actief
deelnemen aan het beleid. Geef haar uw
vertrouwen zodat ze de ingeslagen weg kan
verderzetten.

BUTSTRAEN DANNY
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Lijstnr.:
Beroep: Cafébaas en stukadoor
Geboorteplaats: Veurne
Geboortedatum: 09-08-1968
Gezinssituatie: Partner van Declunder Peggy en vader
van Naomi, Jens, Estée en Isée
Hobby's: rally, festivals, voetbal

Contactgegevens
Moeresteenweg 21
8660 Adinkerke
danny.butstraen@hotmail.com
GSM 0475 22 75 09

“OOK ADINKERKE DOET MEE, OP NAAR EEN
MOBILITEITSPLAN ZONDER FILE”.

WIE IS DANNY?
Danny is een rasechte Adinkerkenaar.
Hij is eigenlijk stukadoor van beroep maar
is al jaren uitbater van café “Twins” in de
Moeresteenweg te Adinkerke.
Als cafébaas is hij soms de biechtvader van zijn
klanten. Hij weet beter dan wie ook wat er leeft
onder de inwoners en waar er gemeentelijk moet
geïnvesteerd worden om het leven in Adinkerke nog
beter te maken. Danny is in het verenigingsleven
ingeworteld en is een gerespecteerd
bestuurslid van de feestcommissie van
Adinkerke.
Hij is nieuw in de politiek
en vooral gekend in
sportmiddens. Hij heeft
een duidelijke visie
over het te volgen
sportbeleid. Hij pleit
voor sport zonder
drempels, voor iedereen
toegankelijk.
Naast zijn drukke dagtaak
maakt Danny zich gemakkelijk
vrij voor een partijtje voetbal.

DE BURGEMEESTER EN DE EERSTE SCHEPEN OVER DE KANDIDATEN.
Ann Vanheste over Johan Blieck.
Johan is mijn perfecte rechterhand. Door zijn jarenlange ervaring in de gemeenteraad kent hij alle details van elk oud
dossier. Door zijn aanpak werden meerdere dossiers van onder het stof gehaald en zijn nu tot een staat van aanvang
gevorderd. Dankzij zijn bagage die hij verwierf tijdens zijn studies als ingenieur, heeft Johan een ongelooflijke
technisch en praktisch inzicht. De laatste 6 jaar is er een golf aan opwaarderingen gebeurd in de straten en het
gemeentelijk patrimonium. Johan is een man die oog heeft voor subsidies waardoor vernieuwingen niet al te zwaar
hebben doorgewogen op de gemeentekas.
Johan Blieck over Annick.
Annick is afkomstig uit Antwerpen maar woont ondertussen al jaren in De Panne met Patrick. Ze is goed ingeburgerd.
De Dumontwijk ligt haar nauw aan het hart. Als bezieler van de tuin- en bloemenbeurs “Flore@more” slaagt ze erin
om elk jaar opnieuw zo’n 2500 mensen de wijk te laten ontdekken. Op de kerstmarkt was ook haar kerstkotje een
succes. Annick kent namelijk de geneugten en goede dingen van het leven en dat straalt ze uit op mensen.
Ondertussen helpt ze in een lokale handelszaak de mensen bedienen op een erg gesmaakte wijze. Annick was voor
ons afgevaardigd in het PWA. Ze wil graag de belangen van elke wijkbewoner in de gemeenteraad verdedigen.
De heraanleg van de Dumontwijk is voor haar dan ook prioritair.
Ann Vanheste over Danny.
Danny is door iedereen gekend als “Butse”. Onze succesvolle cafébaas kent als geen ander de problemen van elke dag
en vele inwoners. Aan zijn toog hoort hij wat goed is, maar ook wat nog beter kan. Danny is een gedreven persoon. Stil
zitten is niet zijn stijl, in zijn weinige vrije tijd organiseert hij evenementen die vooral mensen bij elkaar brengen. Hij is
bestuurslid van het feestcomité Adinkerke en hij is daar een dynamische, vlijtige medewerker, hij krikte het feesten in
de tent van de Dijkkermis weer op naar het bovenste peil, zijn feestmaaltijden met muziek zijn altijd een succes!
Iemand zoals Danny is een must voor onze gemeente.
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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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