
In de J. Demolderlaan werd onlangs de 
eerste steen gelegd van een nieuw 
OCMW-bouwproject "Levenslang 
Wonen". OCMW-voorzitter Frans Buyse 
verduidelijkte het project.  "De vroegere, 
Croix du Sud, was eigendom van 
weduwe Maurice Goderis. Het gebouw 
was goed voor de sloop en werd door het 
OCMW aangekocht voor 250.000€. Zo 
dicht bij de Zeelaan is dit op termijn zeker 
een goede investering". Dat het 

uiteindelijk zal resulteren in een mooi 
ogend  appartementsgebouw is 
enerzijds te danken aan 245.000 euro 
overheidssteun en anderzijds aan de 
loyale gift van wijlen Dr. Jean Pierre 
Cassiers die destijds 356.000 euro schonk 
aan het OCMW om er een sociaal project 
mee te financieren. Vandaar de naam 
"Casa Cassiers". Het wordt een project  
met vier appartementen met elk een 
slaapkamer en een ruime hobbyruimte. 

Alle appartementen hebben een zuid 
gericht terras aan de straatkant. In de 
kelder is er naast de technische lokalen 
per appartement bergruimte voorzien. 
Het volledige gebouw is rolstoel 
toegankelijk en een lift bedient alle 
verdiepingen. De toekomstige bewoners 
(55plussers), kunnen genieten van een 
gemeenschappelijke ontmoetings- 
ruimte met keuken, er is een kleine tuin 
en een stalplaats voor fietsen voorzien.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

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

Volg ons op Facebook:
cd&vplus depanne-adinkerke

in DE PANNE-ADINKERKE
depanne.cdenv.be
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In kartel naar de verkiezing 2018
De meerderheidspartijen DAS en CD&VPlus gaan op één lijst (in kartel) naar 
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 
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Burgemeester Ann Vanheste zal de lijst 
trekken  en schepen Johan Blieck staat op de 
2de plaats. Bij een grondige evaluatie van de 
voorbije bestuursperiode kwam tot uiting 
dat een verderzetting van het beleid een 
groot draagvlak vindt in beide besturen. Er 
wordt vandaag veel gerealiseerd en beide 

partijen voelen elkaar goed aan. Er staan een 
aantal grote dossiers in de steigers die we na 
2018 samen willen uitvoeren.  Als de kiezer 
het wil, wordt Ann Vanheste na 2018 terug 
burgemeester. Het wordt een sterke lijst, 
deels met gevestigde waarden maar ook met 
nieuwe jonge ambitieuze politieke talenten.

Levenslang wonen



"Voor 
De Panne 

is  
stilstaan

 achteruitgaan"

56 jaar  -  Johan Blieck  -  1st schepen

Bij CD&VPlus is politiek ten dienste van de bevolking  
een kernopdracht.
Na vele jaren van besluiteloosheid zitten we vandaag in een 
beleidsperiode waar wij CD&VPlus samen met onze DAS 
collega's een zeer dynamisch beleid voeren. In 2012 kon u in ons 
verkiezingsprogramma lezen wat wij wilden realiseren mochten  
we mee besturen. Dit programma is onze overeenkomst met de 
inwoner. De huidige oppositie daarentegen geeft vandaag de 
indruk dat ze liever projecten remt en afbreekt dan dat ze 
constructieve voorstellen doet. Zo is volgens hen een verder 
herstel van de Zeelaan niet nodig, hoeft de Markt niet vernieuwd 
te worden en is de dringende vernieuwing van de Dumontwijk 
overbodige luxe. Ook de uitbreiding van het kerkhof is volgens 
hen geldverspilling. Wij daarentegen blijven gaan voor een 
verdere vernieuwing van De Panne. Ook  grotere werven 

kaderen hierin.  Door de inkanteling van het OCMW in de 
gemeente is de uitbreiding van het gemeentehuis noodzakelijk 
en het parkingverlies in de vernieuwde Dumontwijk moet 
ruimschoots gecompenseerd worden met ondergrondse 
parkings onder het Koningsplein. Dit zijn legislatuur 
overschrijdende projecten die verstrekkende gevolgen hebben 
voor de verdere inrichting van het openbaar domein. Het 
parkeren in De Panne is al jarenlang voer voor discussie. Bij elk 
nieuw project houdt het huidig bestuur er rekening mee om 
zoveel mogelijk bijkomende parkeerplaatsen te realiseren. Dit 
geldt voor de Brouwerstraat (+14), De Zeelaan-dorp (+19). Daar 
tegenover zullen er in het project van de Markt een 20-tal 
plaatsen verdwijnen. Onze parkeerbalans blijft positief maar dit 
blijft een dagelijkse uitdaging.

Properste gemeente.

Een nieuw straatvuilbakkenplan moet De Panne-
Adinkerke als properste gemeente terug op de kaart 
plaatsen. 
De eerste 100 nieuwe vuilbakken werden geleverd en worden nu 
volgens planning, door de technische dienst in de straten 
geplaatst. Door een marktonderzoek en geadviseerd door het 
team van de huisvuilophaaldienst, koos het bestuur voor een 
robuust model met een inhoud van 200 liter. Ze zijn deels 
ondergronds ingewerkt en het ledigen verloopt vlot. De bakken 
hebben een kleinere inwerpopening waardoor huishoudelijke 
zakjes er niet in kunnen. Straatvuilbakken dienen daar immers 
niet voor.  Vandaag werkt een gans team aan het proper houden 
van onze gemeente. Ook u kan helpen door samen met de 
reinigingsdiensten uw stoep netjes te houden. Een propere buurt 
is een gezellige buurt, daarom willen wij samen met u 
consequent het zwerfvuil aanpakken.

Vlnr. Johan Blieck, Frans Buyse, Robert Demuysere, Eric Van Hee, 

Johan Verstreken en Frans Duyck.

... en "de oranje pluim" gaat naar... 

Jaarlijks wordt er op de CD&VPlus nieuwjaarsreceptie aan 
een verdienstelijk persoon uit onze gemeente "de oranje 
pluim" uitgereikt. De laureaten moeten stuk voor stuk hun 
strepen hebben verdiend op professioneel, sociaal of recreatief 
vlak. Als CD&V afdeling kunnen we niet genoeg benadrukken hoe 
belangrijk dergelijke sleutelfiguren zijn voor onze gemeente. 
Voor 2017 gaat de eer naar Robert Demuysere. Een doorspekte 
Pannenoare die meer dan zijn strepen heeft verdiend. Handel en 
wandel binnen De Panne loopt als een rode draad door zijn leven. 
Iedereen kent de decoratiezaak, die nu door zijn zoon Henri in de 
Zeelaan wordt uitgebaat. Met zijn ervaring kon hij velen bijstaan 
en adviseren als handelsrechter. Hij was jarenlang voorzitter van 
de kerkfabriek OLV en ere-voorzitter van de CM. Hij is stichter van 
de zeilwagenclub en trok de kar om jongeren de sport te leren 
ontdekken. Het is met trots dat wij de "oranje pluim 2017" aan 
Robert Demuysere mochten overhandigen.   

Ook Sabine Van der Maelen en Annick Arnouts vonden de nieuwe 

straatvuilbak ok.




