ONS TEAM STAAT VOOR
EEN STERK BELEID INZAKE
PREVENTIE, VEILIGHEID
EN MOBILITEIT.
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ONZE PROGRAMMAPUNTEN VOOR WAT BETREFT VEILIGHEID,
PREVENTIE, MOBILITEIT EN OPENBAARHEID VAN BESTUUR.
VEILIGHEID

Aandacht voor de verkeersveiligheid en verder terugdringen van de verkeersongevallen.
Politie dicht bij de burger. Ook in het vernieuwd gemeentehuis voorzien we een kantoor voor de Wijkagenten.
Samen met de politiezone Westkust blijven we inzetten op het verder laten dalen van de criminaliteitscijfers.
De transmigratie vanuit Calais en Grande-Synthe (Fr) gecoördineerd met Franse Politie verder aanpakken met
respect voor mensen.
- Gerichte inzet van politie en gepaste infrastructurele maatregelen om ervoor te zorgen dat Pannenaars en
toeristen in alle veiligheid bij ons kunnen wonen en leven.
- Drugproblematiek verder aanpakken.

-

PREVENTIE

- Het buurtinformatienetwerk werd nieuw leven ingeblazen.
Dit netwerk van geëngageerde burgers willen wij versterken.
- Het subsidiereglement voor het beveiligen van woningen
willen we uitbreiden. De fietsregistraties en degelijke
fietssloten gaan we blijven subsidiëren.
- De politiek van “properste gemeente” verderzetten.
De GAS-ambtenaren spelen daarbij een belangrijke rol.
Overlast preventief en curatief aanpakken.
- Ook dieren en hun welzijn vinden wij belangrijk.
“Dierenwelzijn” dient in het gemeentebeleid te worden opgenomen.

MOBILITEIT

- Het mobiliteitsplan wordt geactualiseerd in functie van de toekomstige
ontwikkelingen die op ons afkomen.
- Het dossier voor de aanleg van een Oostelijke ring die een oplossing moet bieden
voor de Plopsa-files, blijven we van zeer dicht opvolgen. We blijven aandringen bij
de Vlaamse overheid om de afwikkeling ervan te versnellen.
- De kusttram doorkruist alle badsteden van onze kust. De risicopunten worden in
overleg met de Lijn aangepakt.
- De inspanningen om steeds bijkomende parkeerplaatsen te creëren
verderzetten.

OPENBAARHEID VAN BESTUUR EN COMMUNICATIE

- Burgers hebben het recht op informatie.
Ons beleid zet daar 100% op in.
- Om de burger maximaal te informeren, voorzien we in het nieuw gemeentehuis een installatie die
toelaat de gemeenteraden door middel van streaming thuis op de PC te volgen.
- Een goed en juist geïnformeerde burger is meestal een gelukkige inwoner.
Wij gaan jaarlijks één bezoek brengen aan de verschillende wijken en in dialoog gaan met de bewoners.
- De verschillende gemeentelijke adviesraden worden maximaal bij het beleid betrokken.
Ons volledig programma lees je op www.lijstburgemeesterdepanne.be

VANHESTE ANN
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Lijstnr.:
Beroep: Burgemeester De Panne Adinkerke
Geboorteplaats: Veurne
Geboortedatum: 05-03-1969
Gezinssituatie: Getrouwd met Kurt Godderis, mama
van Laura en schoonmama van Joren Poublon
Hobby’s: Creatief bezig zijn met weefgarens en stoffen,
kokkerellen met het hele gezin of met vrienden en
daarna heerlijk tafelen.

Politieke interesses
Blijven investeren in onze gemeente, blijven streven
naar de aangenaamste, properste en veiligste
gemeente voor iedereen.
Mandaten
Burgemeester
Contactgegevens
Dorpsstraat 8
8660 Adinkerke
ann.vanheste@depanne.be
GSM 0479 470705

“MIJN GEHEIM VOOR EEN GOED BESTUUR ?
LUISTEREN BEGRIJPEN EN AANPAKKEN”,
EEN BURGEMEESTER DICHT BIJ DE MENSEN

WIE IS ANN?
Ann komt uit een politieke familie, haar vader Willy
Vanheste was 13 jaar burgemeester van De PanneAdinkerke. In 2010 werd Ann verkozen in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers. Op 1 januari 2013 werd
ze, met een topscore van 1716 voorkeurstemmen,
verkozen tot burgemeester van De Panne-Adinkerke.
Na een inloopperiode stelde Ann al gauw vast
dat burgemeester zijn een fulltime job is die
moeilijk te combineren valt met een parlementair
mandaat in Brussel. Ze stelde haar mandaat als
volksvertegenwoordiger ter beschikking van haar
partij. Ann koos voor de inwoners van haar gemeente
De Panne en Adinkerke.
Als burgemeester heeft ze de leiding van een DASCD&VPlus coalitie. Ze is omringd door een ambitieus
schepencollege die er samen met haar voor zorgt dat er
een nieuwe wind waait door onze gemeente.
Dankzij de goede samenwerking in het schepencollege
en dankzij de goeie medewerking van de
gemeentediensten heeft ze De Panne-Adinkerke
stukken beter gemaakt. Veel straten werden vernieuwd.
De capaciteit van de kinderopvang werd met 50%
verhoogd, verdoken kinderarmoede werd aangepakt,
de gemeenteschool “De Leerplaneet” wordt binnenkort
vernieuwd en de speelpleintjes zijn terug prioriteit.
Toerisme werd versterkt met tal van activiteiten om
u tegen te zeggen. Van Champagnewandelingen tot
Miss Elegantie. Allemaal activiteiten die
de aantrekkingskracht voor toeristen
versterkt en heel leuk zijn voor
de inwoners om dit in eigen
gemeente te mogen
meemaken.

Ann haar to-do-lijst is verre van afgewerkt, daarom
vraagt ze uw vertrouwen op 14 oktober zodat ze met
DAS en CD&VPlus in kartel verder kan besturen voor
een nog beter De Panne-Adinkerke.

VANHEE ERIC
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Lijstnr.:
Beroep: CM-consulent De Panne
Geboorteplaats: Veurne
Geboortedatum: 26-08-1960
Gezinssituatie: Getrouwd met Nora Top en vader van
Frederic, Vincent en Elise.
Hobby’s: Wandelen, Fietsen, Tuinieren, Reizen
Politieke interesses: Het welzijn van de burgers

Mandaten
Voorzitter gemeenteraad
Lid van de raad van bestuur van Woonmaatschappij
“Yzer en Zee”.
Contactgegevens
Groene Biezenlaan 27
8660 De Panne
ericvanhee2017@gmail.com
T 058 41 28 50

“DAGELIJKS TEN DIENSTE VAN DE
MENSEN IS VOOR MIJ EEN DEUGD”.

WIE IS ERIC?
Eric is 58 jaar, gehuwd met Nora Top en trotse vader van
Frederic, Vincent en Elise.
Hij is CM-consulent en al vele jaren
vertrouwenspersoon binnen de CM in onze gemeente.
Sedert 1 januari werkt Eric nog alleen in het kantoor
van De Panne. Hierdoor heeft hij de mogelijkheid
om zijn politiek engagement uit te breiden én zich
optimaal in te zetten voor de bewoners van de
gemeente.
Eric is al 30 jaar een actief gemeenteraadslid die zich
vooral bezighoudt met het sociaal beleid, senioren- en
jeugdbeleid. De mantelzorgpremie werd door zijn
toedoen gerealiseerd en meer dan 150 mantelzorgers
kunnen van dit sociaal voordeel genieten.
Vandaag is hij een gerespecteerd voorzitter van de
gemeenteraad. Hij houdt er de touwtjes strak in
handen en zorgt ervoor dat het debat respectvol
verloopt.
Eric is iemand met ervaring die voor
CD&VPlus de krijtlijnen uitzet voor
een toegankelijk sociaal beleid.
Hij zetelt in de raad van bestuur
van woonmaatschappij ‘Yzer
en Zee”. Dankzij zijn toedoen
werd de samenwerking met de
woonmaatschappij terug intenser en
werden in onze gemeente meerdere
projecten gerealiseerd.

Zijn vriendelijkheid, luisterbereidheid, het steeds
zoeken naar een oplossing voor om het even welk
probleem zijn duidelijk zijn sterktes.
Op 14 oktober 2018 stelt Eric zich voor de 6de keer
verkiesbaar. Wij zijn er zeker van dat ook deze keer hij
op uw vertrouwen zal kunnen rekenen.

BOUDOLF LAURENT
13

Lijstnr.:
Beroep: Advocaat
Geboorteplaats: Brugge
Geboortedatum: 30-08-1976
Gezinssituatie: Partner van Katrien Ghyselen en vader
van Louis en Emile
Hobby’s: Tuinieren, Koken

Mandaten
Gemeenteraadslid
Voorzitter van de strandcommissie
Lid raad van bestuur AGB De Panne
Lid algemene vergadering dienst voor toerisme
Lid regionaal comité WVI
Contactgegevens
Duinhoekstraat 37
8660 Adinkerke
Laurent.boudolf@advocaat.be
T 058 62 34 50
GSM 0475 37 47 23

“EEN GEMEENTE VAN NU IS
DIGITAAL VOOR WIE WIL, MAAR VAN
VLEES EN BLOED VOOR IEDEREEN”

WIE IS LAURENT?
Laurent is getrouwd met Katrien Ghyselen en is vader
van Louis (14) en Emile (12).
Laurent is advocaat en heeft zijn kantoor in de
Duinhoekstraat in Adinkerke. Als advocaat staat hij
dagelijks particulieren en ondernemers bij in de
problemen waarmee zij worden geconfronteerd.
Het was burgemeester Willy Vanheste die dit politiek
talent oppikte en overtuigde om in de plaatselijke
politiek te stappen. Intussen is hij al 6 jaar een
gewaardeerd gemeenteraadslid voor DAS.
Als voorzitter van de Gemeentelijke Strandcommissie
stond hij mee in voor de uitbreiding van de
mogelijkheden voor de strandterrassen van onze
horeca-uitbaters. Daarnaast is hij lid van de raad van
bestuur van het AGB De Panne en van de algemene
vergadering van Toerisme De Panne. Als lid van het
Regionaal Comité van de WVI ijvert hij voor de komst
van een ambachtelijke zone in onze gemeente.
Als mede-oprichter stond Laurent tevens aan de
wieg van tennisclub l’Armorial De Panne, die hij als
bestuurslid mee hielp uitgroeien tot een florerende
tennisclub waar we als inwoners trots mogen op zijn.
In zijn vrije tijd houdt hij van koken, tuinieren
en samen zijn met zijn gezin. Hij geniet er ook
ten volle van om onder de mensen te komen
tijdens de vele aangename activiteiten
die door onze verenigingen of
de gemeente worden
georganiseerd.

Laurent zet zich voor de volle honderd procent in voor
betere en veilige mobiliteit, een bloeiende handel
en bruisend toerisme. Zijn dossierkennis en zijn
luisterend oor voor de mensen maken van hem de
perfecte persoon om de belangen van de inwoners te
behartigen. Laurent is altijd aanspreekbaar en staat ten
dienste van elke inwoner, jong, oud, arm of rijk. Hij is
sociaal, werklustig en plichtbewust.
Geef hem uw vertrouwen hij zal u niet ontgoochelen.

DE BURGEMEESTER EN DE EERSTE SCHEPEN OVER DE KANDIDATEN.
Johan Blieck over de burgemeester.
Op 1 december 2017 heeft Ann voluit gekozen voor onze gemeente en haar mandaat als federaal parlementslid
afgestaan. Als dochter van volksvriend Willy treedt zij in zijn voetsporen en voert een beleid gericht op het menselijk
aspect. Een luisterend oor, iemand in nood helpen, waardering voor haar medewerkers en collega’s politici. Het
typeert haar ten volle.
Anderzijds wil ze natuurlijk met haar schepenen De Panne-Adinkerke uitbouwen tot een nog gezelliger plek om te
wonen of te werken en om te genieten van de pracht van deze gemeente.
Haar deur staat steeds open en wordt dan ook soms plat gelopen. Maar iedereen wordt er met haar glimlach
ontvangen en zo veel als mogelijk geholpen. Kortom een typevoorbeeld van een menselijk en warm beleid.
Johan Blieck over Eric Vanhee.
Eric is het gemeenteraadslid met de langste staat van dienst. Hij is in De Panne en Adinkerke gekend als ‘Eric van de
CM’. Na jarenlang in de gemeenteraad te hebben gezeteld, is hij in deze legislatuur beloond met het voorzitterschap.
Als eerste burger van de gemeente leidt hij de gemeenteraad in goede banen.
In zijn jonge jaren was Eric een goed coureur tot hij een zware val maakte. Sport als competitie was voorbij, maar de
passie voor de wielersport is gebleven. Je komt hem nog vaak tegen op de fiets en de Driedaagse is voor hem steeds
een topevenement! Hij heeft in de CM én de politiek een lange loopbaan uitgebouwd en is uitgegroeid tot een vaste
waarde in onze gemeente.
Ann Vanheste over Laurent.
Laurent zetelt bijna 6 jaar in onze gemeenteraad. Door zijn beroep als advocaat bekijkt hij elke gemeentelijke
beslissing met een kritisch oog en wordt elk woord tegen het licht gehouden. Als voorzitter van de “strandcommissie”,
heeft hij ons de voorbije jaren naar de vernieuwing van de strandterrassen geleid, het resultaat mag er zijn!
Zijn waaier aan interesses is zo groot dat hij niet weg te denken is van alle evenementen die in onze gemeente
plaatsvinden. Laurent is een zeer toegewijd persoon.
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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

●
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●

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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