
De Panne is met haar brede strand dé baker-
mat van de zeilwagensport. Een sportieve 
vrijetijdsbesteding die CD&V graag steunt 
en helpt uitbouwen. Het waren trouwens 
ex-burgemeester Johan Degrieck en raadslid 
Eric Engelbrecht zaliger die in 1992 aan de 
basis lagen van de realisatie van dit prach-
tige project. Dankzij subsidies van Toerisme 
Vlaanderen zal het zeilwagencentrum de 

komende jaren gerenoveerd worden tot een 
eigentijdse club.
Er zal geïnvesteerd worden in sanitair, een 
keuken, een leslokaal, bureaus, opslagmoge-
lijkheden, lockers… . Ook de buitenruimte 
wordt heringericht met het oog op een be-
tere ordening van de zeilwagens en verster-
king van de aanwezige natuur. 
Het gerenoveerde zeilwagencentrum wordt, 

net zoals de recent gebouwde surfclub, een 
meerwaarde voor de Vlaamse kust en De 
Panne in het bijzonder. Een eigentijdse club 
is niet alleen een mooi uithangbord voor de 
zeilwagensport. Het wordt een plaats waar 
iedereen in optimale omstandigheden de 
sport kan leren kennen en tegelijk ook de 
ideale uitvalsbasis voor nationale en interna-
tionale zeilwagenwedstrijden. 
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INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 14 - DECEMBER 2014

€ 250.000 SUBSIDIE 
VOOR RENOVATIE 
ZEILWAGENCENTRUM

2014 keert ons de rug toe, 2015 staat voor de deur

CD&VPlus wenst u allen een VROLIJKE KERST 
en een GELUKKIG NIEUWJAAR!

Gelukkige CD&V-gezichten want het bestaande zeilcentrum wordt gemoderniseerd. 
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Diftar-containersysteem 
voor restafval

Nieuwe kinderopvang 
“’t Koningskindje”

Nu al wordt het groenten-fruit 
en tuinafval (GFT), huis aan 
huis opgehaald via het DIFTAR-
systeem. Dat betekent dat het 
afval bij de ophaling wordt 
gewogen en dat de bewoner 
slechts betaalt voor de gewo-
gen hoeveelheid.

We hebben de ambitie om tegen 2017 
de properste kustgemeente te worden. 
Het afvalbeleid maakt daar deel van uit. 
Het invoeren van het DIFTAR-contai-
nersysteem voor restafval zou dan ook 
een grote stap in de goeie richting zijn. 
Het systeem biedt immers veel voorde-
len: de bewoners worden aangezet tot 
beter sorteren, de huisvuilzakken wor-
den niet meer opengepikt door meeu-
wen of  opengescheurd door katten.

Het DIFTAR- containersysteem voor 
het restafval zal niet verplicht worden. 
In appartementsgebouwen of  voor 
bewoners met minder plaats of  zonder 
tuin of  garage, is een container immers 
niet praktisch. 

Een enquête bij 300 gezinnen in onze 
gemeente leerde ons dat 2/3 voorstan-

der is. Daarnaast kreeg de milieudienst 
heel wat nuttige tips of  terechte vragen 
over het invoeren van het systeem. 
Indien alles volgens plan verloopt, kan 

het systeem tegen 2016 worden inge-
voerd, we zouden hiermee de eerste 
kustgemeente zijn.

Sinds jaar en dag worden we in de kinderopvang met lange wachtlijsten gecon-
fronteerd. Hierdoor brengen ouders ten einde raad, hun kinderen naar de kin-
deropvang in onze buurgemeenten. Voorzitter Frans Buyse en zijn OCMW-raad 
beseften dat ze daar dringend een tandje moesten bijsteken. 

Samen met de gemeentelijke technische diensten werden er twee lokalen van ‘de 
Korre’ omgebouwd tot één prachtige kinderopvang ’t Koningskindje’. Zes ont-
haalouders zijn er gestart op 3 november en leveren er prachtig werk. 

“Wie het afval met de container zal laten ophalen, zal uiteindelijk wel minder betalen 
voor de verwerking van het afval,” aldus Schepen van Milieu Bram Degrieck.

Frans Duyck was getuige toen voorzitter Frans Buyse een opmerkelijke belofte 
deed. Om de job van onthaalouder beter te leren kennen, beloofde hij een volle 

namiddag de onthaalouders bij te staan in de was en de plas.
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Herfst-, kerst- en krokusvakantie 

De voorbije Herfstvakantie, die deels 
in het teken van Halloween stond, trok 
zeer veel bezoekers en residenten naar De 
Panne. Elk jaar opnieuw merken we het 
toenemende belang van deze vakantie. Be-
langrijkste evenement was de Halloween-
stoet, over een nieuw parcours dat ± 4000 
deelnemers telde.

De Kerstmarkt van De Panne is onder-
tussen dé gezelligste geworden van de 
hele streek. Diverse verenigingen baten er 

chalets uit, die voor velen onder hen de 
grootste bron van inkomsten vormt. Ook 
dit jaar is er elke dag wel iets te beleven op 
de kerstmarkt, van ballonnenplooien tot 
een afterwork-party…

In 2015 valt de Krokusvakantie samen 
met Valentijn. Na het succes van vorig jaar 
neemt Unizo, geruggesteund door een 
aantal gemeentelijke diensten, opnieuw 
initiatieven rond Valentijn. 

Maar ook Carnaval wordt verder uitge-
bouwd. De carnavalsverenigingen binnen 
onze gemeente zullen opnieuw voor een 
divers aanbod van activiteiten zorgen. 

Voor deze bovenstaande themavakanties 
wordt er telkens een volledige communica-
tieplanning uitgewerkt via De Panne Leeft, 
de website, diverse sociale media, lichtkran-
ten, publiciteitspanelen … . De organisatie 
vergt veel inzet, daarom, een CD&V-pluim 
voor de vele gemeentelijke diensten!

We hebben veel meer te bieden dan 365 
dagen zonnekloppen!Dienst toerisme investeert in een zeer uitgebreid activiteitenpro-

gramma tijdens de herfst-, kerst en krokusvakantie. 

U wordt vriendelijk 
uitgenodigd op onze 
CD&VPlus nieuwjaarsreceptie.

Kom af  en feest mee, we klinken op 
het nieuwe jaar in de feestzaal van het 
gemeentehuis op 6/2/2015 om 19u30. 
Gastspreker: Europarlementslid Tom 
Vandenkendelaere. 
Inschrijven bij onze bestuursleden. 
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‘Ik vind het een eer om dit voor 
mijn gemeente te mogen doen’
Schepen Johan Blieck is binnen 
onze gemeente verantwoor-
delijk voor Openbare Werken, 
Landbouw en Visserij, Stads-
kernvernieuwing, Water en Bos-
sen en de werking van de groen-
voorziening en reinigingsdienst. 
Wij plaatsten Johan op de 
praatstoel bij Bruno en Sandra 
om na te gaan hoe hij de afgelo-
pen twee jaar zijn schepenambt 
persoonlijk heeft ervaren. 

- Dag Johan. Hoe is jouw leven veranderd 
na twee jaar als schepen?
Johan: Het is vooral drukker geworden. Je 
start met de ambitie om in die zes jaar toch 
een aantal zaken te realiseren. Ik was bij 
aanvang verrast dat er zo weinig projecten 
in de pijplijn zaten. We zijn dus met tal van 
projecten in voorbereidingsfase en ik voor-
zie dat we in 2015 veel vergunningen rond 
krijgen en in het najaar 2015 volop kunnen 
uitvoeren.
Ik heb het echter vroeger nog gezegd. Ik 
vind het een hele eer om dit voor mijn 
gemeente te mogen doen. Ik ben de men-
sen die mij hierin gesteund hebben vooral 
dankbaar voor deze gekregen kans.

- Hoe voelt de samenwerking aan binnen 
de beleidsploeg? 
Johan: De sfeer is goed. Alle leden van het 
schepencollege leveren overtuigend werk 
daar waar mensen wonen, leven en werken. 
Dit schepencollege heeft ook een luisterend 
oor naar de grieven van mijn technische 
dienst. De realisatie van de vijfde loods 
in Adinkerke is daar een goed voorbeeld 
van. Op vraag van het personeel zelf  is de 
samenvoeging van de technische diensten 
in de loodsen van Adinkerke een feit. Hier-
door boeken we grote efficiëntiewinsten.

- In hoeverre zijn er al projecten gereali-
seerd en wat mogen we nog verwachten? 
Johan: Zoals je wel gemerkt hebt, hebben 
we reeds een aantal belangrijke projecten 

gefinaliseerd: de sportzaal is afgewerkt en 
de omgevingswerken zijn bijna voltooid, 
de Prins Albertlaan en het Stationsplein 
kregen een nieuw wegdek en de voetpaden 
in de Dynastielaan werden vernieuwd, het 
Cabour-museum werd afgewerkt en De 
Korre werd door mijn dienst omgebouwd 
tot kinderopvang. Ondertussen zijn de 
werken in de Noordhoekstraat in volle 
uitvoering en zijn de plannen in opmaak 
voor het vernieuwen van de Brouwers-
straat,  Dumontwijk en Koninginnenlaan. 
De bouwvergunningen voor de tennisclub 
Armorial en voor de vernieuwing van het 
kerkhof  zijn ingediend. We hopen volgend 
jaar aan te besteden en uit te voeren. Ook 
voor de vernieuwing van de loodsen van de 
Pannevissers hebben we een bouwvergun-
ning nodig. Met het Agentschap Wegen en 
Verkeer onderhandelen we druk om zowel 
het dossier van de Duinhoekstraat als het 
fietspad N35, De Panne - Veurne, vlot te 
krijgen. Ik heb de indruk dat de wil bij alle 
partners aanwezig is om dit tijdens deze 
legislatuur te realiseren. Het aankoopcomité 
zal binnenkort de akten voor de onteigenin-
gen van de Duinhoekstraat laten passeren. 
AWV voorziet de start van de werken in 
2016. Ook voor het fietspad De Panne-
Veurne, zijn de onteigeningen volop bezig. 
Ten slotte hebben we een plan opgesteld 

om alle energieverslindende openbare 
verlichting te vernieuwen. Zo zijn de Kas-
teelstraat, Vlaanderenlaan, Toeristenlaan, 
Barkenlaan en de Elisabethlaan al goedge-
keurd. In iedere hoek van de gemeente is 
er wel iets gepland. Er zit nogal wat in de 
pijplijn en ik vergeet waarschijnlijk nog wel 
een aantal zaken.”

- Waar zie je onze gemeente naartoe evo-
lueren? 
Johan: Dat is zeker geen gemakkelijke 
vraag. Voor mij moet de gemeente in eerste 
instantie een aangename plek zijn om te 
wonen. Dat kan voor een stuk vanuit mijn 
bevoegdheden gerealiseerd worden, door 
onder meer straten te vernieuwen, maar 
uiteraard hebben ook de collega’s hier een 
belangrijk aandeel in. Een goed draaiende 
sporthal, toffe speelpleintjes, goed wer-
kende seniorenverenigingen, een uitgebreid 
toeristisch aanbod, toffe handelszaken ... 
dragen daar allemaal aan toe bij. In tweede 
instantie moeten we ook de nodige aan-
dacht besteden aan het zoveel mogelijk bij 
elkaar brengen van de mensen. Een mooi 
voorbeeld hiervan vind ik de Kerstmarkt 
waar vooral onze eigen inwoners een gezel-
lige avond doorbrengen. Pannenoars en 
Oyenkerkenaars gezellig samen. Ik stel voor 
dat we daar afspreken.

De mensen van de technische dienst steunen Johan in zijn aanpak om bv de properste 
gemeente te worden. Hun steun is onontbeerlijk om dit tot een succes te maken. 


