ONS TEAM VOOR EEN
STERK TOERISTISCH EN
CULTUREEL BELEID
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ONZE PROGRAMMAPUNTEN VOOR TOERISME EN CULTUUR.
TOERISME
- Wij opteren voor een verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de verschillende toeristische diensten uit De
Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Meer “Triootje aan de Westkust” die door de 3 gemeenten gepromoot worden.
- De Westhoek en De Panne hebben een groot oorlogsverleden. Dit verleden moet blijvende aandacht krijgen in
ons toeristisch aanbod.
- Naast natuur & strand, sport, kindvriendelijkheid, gastronomie, Dumontwijk, oorlogsverleden als onze
belangrijkste toeristische troeven moeten faciliteiten met moderne, interactieve invulling zoals een Trammuseum,
Jukeboxmuseum, Caboursite ... “all weather” activiteiten, verder uitgebreid worden.
- In het feestprogramma van de Dienst Toerisme gaan we niet voor kwantiteit maar wel voor kwaliteitsvolle
evenementen.
- In de komende legislatuur moet de structuur van de Dienst voor Toerisme herwerkt worden. Een ingreep die
de werkbaarheid van de dienst moet verbeteren.
- Het invoeren van een gestructureerd overlegplatform waarin alle belangengroepen kunnen participeren. In deze
werkgroep willen we een dynamiek creëren die het beleid met nieuwe ideeën en voorstellen ondersteunt.
- Het feestcomité van Adinkerke moet nieuwe kansen krijgen om te groeien, de verjonging van het bestuur is al
ingezet. Ze moeten verder materiële en financiële ondersteuning krijgen om volledig onafhankelijk hun activiteiten
te kunnen organiseren.

Cultuur

- BEAUFORT 2018 is een schot in de roos. Ook in de
toekomst blijven we de samenwerking met de Provincie
garanderen.
- De jaarlijkse deelname aan Open Monumentendag
moet verder gestimuleerd worden.
- De Panne beschikt binnenkort over een
Jukeboxmuseum. Er komt een waardevolle collectie
naar onze gemeente. Het project past perfect in de
uitbreiding van de all weather activiteiten. Het museum dat
gevestigd zal zijn in de Kasteelstraat zal de lokale economie ten
goede komen.
- In 1997 schonk de familie Georges Goossens-Van den Eynde het
artistieke nalatenschap van hun schoonvader aan de gemeente
De Panne. De “Villa Le Chalutier” werd eigendom van de
gemeente. In de komende legislatuur moet deze culturele parel
terug schitteren.
- Onze bibliotheek is, zowel voor de bewoners als voor
de toeristen, een vaste stek en een publiekstrekker in onze
gemeente. Jaarlijks worden onze collecties van boeken, cd’s, dvd’s
… uitgebreid en vernieuwd. In het kader van de vernieuwing van het
gemeentehuis voorzien wij een nieuwe bibliotheek op het plein voor
de huidige BIB langs de Lindenlaan. De nieuwe BIB zal niet alleen
een leesplaats van boeken zijn maar ook een belevingsplaats met
kinderruimtes, aangename zithoeken ...
Ons volledig programma lees je op
www.lijstburgemeesterdepanne.be

DEQUEECKER BRUNO
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Lijstnr.:
Beroep: Zelfstandige
Geboorteplaats: Nieuwpoort
Geboortedatum: 09-11-1969
Gezinssituatie: Gehuwd met Chris Van Hee en vader
van Timmy, Yoshi en Tibo
Hobby’s: Zeilen, Lezen, Fietsen, Passief wielrennen

Politieke interesses
Unizo
Voka
Toerisme
Contactgegevens
Meeuwenlaan 65
8660 De Panne
info@cajou.be
T 058 41 13 03
GSM 0478 25 40 68

“TOERISME IS HET HART VAN ONZE LOKALE
ECONOMIE. DAAR MOETEN WE IN INVESTEREN”

WIE IS BRUNO?
Bruno is 48 jaar en getrouwd met Chris Van Hee, ze
hebben 3 kinderen : Timmy, Yoshi en Tibo.
Hij voelt zich een rasechte Pannenaar en is uitbater van
Hotel Europe, Hotel & Restaurant Cajou, Maxim Hotel
en frituur Sandy Coast.
Bruno is voorzitter van de Dienst voor Toerisme
en als gemeenteraadslid vertegenwoordigt hij
De Panne ondermeer bij de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden I.V.V.O, W.V.I. en T.M.V.W.
Hij is de drijvende kracht en voorzitter van de
Driedaagse Brugge-De Panne.
Als ondernemer deelt hij zijn expertise met Horeca,
Unizo De Panne-Adinkerke en VOKA.
Als veteraan van de Golfoorlog (‘90-’91) liggen de
vaderlandslievende verenigingen hem nauw aan het
hart.
De weinige tijd die overblijft besteedt hij aan zijn gezin,
gaat zeilen en fietsen.

VANHESTE-CLAUW JACQUELINE
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Lijstnr.:
Beroep: Beroep: Gepensioneerd
Geboorteplaats: Veurne
Geboortedatum: 12-05-1948
Hobby's: Van alles
Gezinssituatie: mama van Ann,
onze burgemeester,
Els en John

Mandaten
Ondervoorzitter dienst voor toerisme
Contactgegevens
Kasteelwijk 39
8660 Adinkerke
Jacqueline.clauw@hotmail.com
GSM 0473 22 09 83

“ ’T IS NIET DE KWANTITEIT AAN FESTIVITEITEN
DIE TELT, DE KWALITEIT IS VEEL BELANGRIJKER”

WIE IS JACQUELINE?
Jacqueline is echtgenote van wijlen burgemeester Willy
Vanheste (burgemeester van 1994 tot 2007) en mama
van de huidige burgemeester Ann Vanheste.
Ze wil zich graag én met veel plezier nuttig maken voor
De Panne en Adinkerke.
In 2012 nam ze deel aan de verkiezingen en was ze
kandidaat 19 op de DAS-lijst. Ze werd verkozen met 648
voorkeurstemmen.
Jacqueline deelde het voorzitterschap van de dienst
voor toerisme met Bruno Dequeecker (3 jaar voorzitter
daarna 3 jaar ondervoorzitter).
Toerisme is voor haar heel belangrijk. Als kustgemeente
moet het toerisme de lokale economie doen bloeien
en tewerkstelling garanderen. Dit alles komt ten goede
van onze inwoners. Juist daarom heeft Jacqueline zich
de laatste 6jaar voor de volle 100% ingezet en zou ze
dit de volgende jaren ook
willen doen.
Met de Champagnewandeling, de
Kerstmarkt, Miss Elegantie, het Festival
aan Zee, de Vuurfeesten, de Taptoe en
nog tal van andere evenementen is ze
samen met de dienst voor toerisme erin
geslaagd om aan de vele bezoekers het
beste van onze kustgemeente te laten zien.

Ook de organisatie van het jaarlijkse seniorenfeest
voor de 55-plussers is in haar handen. Niemand moet
overtuigd worden van de meerwaarde die Jacqueline
in het gemeentebestuur betekent. Op 14 oktober vind
je Jacqueline terug als lijstduwer op de“Lijst van de
Burgemeester”.

ANNYS PATRICK
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Lijstnr.:
Beroep: Gepensioneerd
Geboorteplaats: Veurne
Geboortedatum: 13-10-1956
Gezinssituatie: Partner van Kristien Vanbeveren
Hobby's: Reizen, zaalvoetbal, badminton
en passief sport bekijken.

Contactgegevens
Ijslandstraat 5
8660 De Panne
patrick.annys@telenet.be
GSM 0474 88 72 71

“HET LEVEN IS DUUR,
MAAR IEDEREEN VERDIENT CULTUUR”

WIE IS PATRICK?
Patrick is nieuw in de politiek. Hij woont in de St.
Pieterswijk. Patrick heeft twee dochters en twee
kleinkinderen. Hij heeft een nieuwe relatie met
Kristien Vanbeveren en kreeg er zo nog twee
kinderen en een kleinkind bij.
Hij kent de gemeente door en door, hij is
gepensioneerd en was 20 jaar lang ploegbaas
van de gemeentelijke feestploeg. Op een
gedreven manier zorgde hij voor de technische en
logistieke ondersteuning van talrijke activiteiten en
feestelijkheden.
Patrick is een bezige bij in sportmiddens. Zo is
hij voorzitter/secretaris van de plaatselijke
zaalvoetbalclub en bestuurslid van de
“3Daagse”. Hij is ook fervent supporter van
de badminton. Zijn dochter Steffi speelt
badminton op internationaal niveau en
was meermaals kampioen van België.
Hij is bestuurslid van de plaatselijke DAS
afdeling en secretaris van de plaatselijke
Sp.a-afdeling.
Patrick heeft gezonde politieke ambities en
wil zich vooral inzetten voor een aangename
werkomgeving.

DE BURGEMEESTER EN DE EERSTE SCHEPEN OVER DE KANDIDATEN.
Johan Blieck over Bruno Dequeecker.
Bruno van de Cajou voorstellen is makkelijk. Als hotelier neemt hij de belangen van de handelaars nauw ter harte.
Als voorzitter van Toerisme De Panne is hij mee verantwoordelijk voor een lang seizoen vol activiteiten voor onze toeristen.
Zijn gedrevenheid etaleert hij ook als voorzitter van de 3Daagse. Geen sinecure voor wie de recente ontwikkelingen
gevolgd heeft, maar volgend jaar krijgt De Panne een Worldtour koers voor heren en dames en dit is absolute topklasse.
En geloof me vrij, hij heeft het niet voor niets gehad. Belangrijk voor Bruno is dat Chrisje en de 3 zonen hem elke dag
opnieuw steunen bij zijn inzet.
Bruno zetelt nu 6 jaar en zou er graag een vervolg aan breien.
Wat vertelt Ann over haar mama?
Als echtgenote van, en later als moeder van een burgemeester kent mijn mama al jaren het reilen en zeilen van onze
gemeente De Panne – Adinkerke.
Ze is zeer attent en let op alle details waardoor haar talenten ten volle uitkomen bij het helpen op punt zetten van
grote activiteiten. De Champagnewandeling en Miss Elegantie zijn onder andere 2 activiteiten waar zij haar schouders
onder zette. De Champagnewandeling is een nieuw concept die heel wat bijval kreeg, dit evenement groeide van 200
naar 1500 deelnemers en uitbreiding is haar ambitie.
Jacqueline en Bruno Dequeecker vormen samen een goedlopende tandem, ze zijn bijlange nog niet uitgebold.
Ann vertelt over Patrick Annys.
Patrick was jarenlang een graag geziene ploegbaas bij de dienst evenementen van de gemeente en nu hij met
pensioen is wil hij zich nog verder inzetten voor De Panne-Adinkerke.
Hij werkt intensief mee aan de organisatie van de 3Daagse en hij is ook een leidend figuur in het zaalvoetbal. Patrick
houdt van mensen en de mensen houden van Patrick. Hij houdt van een levendige gemeente. Door zijn jarenlange
werkervaring kent hij het reilen en zeilen van onze gemeentediensten alsook de werking en de noden van alle verenigingen, dit is alvast een mooie motivatie om bij onze ploeg te komen.
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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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