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Beste lezer. Dit is geen gewone gazette, dit is ook een vriendelijke uitnodiging om naar 
onze CD&VPlus nieuwjaarsreceptie te komen. Apprecieert u het CD&VPlus gedachtegoed 
of wil je onze schepenen Johan, Bram en Frans beter leren kennen, kom dan af en feest 
met ons mee. We klinken op het nieuwe jaar in de feestzaal van het gemeentehuis op 
5/2/2016 om 19u30. Gastsprekers: Senator Steven Vanackere en Deputé Guido Decorte. 
Inschrijven bij onze bestuursleden.

depanne.cdenv.be

informatieblad CD&V jaargang 15 - december 2015

DE PANNE-ADINKERKE

CD&VPLUS WENST U EEN VROLIJKE KERST 
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!!!

FEESTELIJKE OPENING 
SPORTHAL “DEN OOSTHOEK”

GOED GEZIND 

ONDERWEG

In de vorige legislatuur werd door meer-
derheid en oppositie eendrachtig beslist 
om een nieuwe sporthal te bouwen. Het 
vorige schepencollege koos eveneens voor 
een sporthal zonder zwembad. Een over-
eenkomst met Plopsaland werd afgesloten 
om voor de duur van 20 jaar in hun zwem-

bad te participeren. De weg was vrij om 
een moderne sporthal te bouwen die even 
groot was als het volledige vroegere sport-
complex. De werken sinds 2013 in uitvoe-
ring zijn nu af. Het sportcomplex werd 
onlangs officieel geopend. Het resultaat 
mag gezien worden. Enkel de vernieuwing 

van de Sportlaan moet nog gebeuren, dit 
is voorzien in 2016. Het complex beschikt 
over een prachtige cafetaria waar men na 
de sportieve inspanning ontspannend van 
een drankje en een knabbel kan genieten. 
We wensen alle sporters veel sportgenot!!!

Lees verder op pag.4

Op de officiële 
opening was een 
demonstratie 
muurklimmen een 
onderdeel van het 
feestprogramma.
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Reeds vanaf het begin van de legislatuur was beslist dat er op de site 
van de Armorial een nieuwe tennisclub moest komen. Het heeft 
heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer de nodige vergunnin-
gen werden afgeleverd. Bezwaren rond nachtlawaai, verkeershinder 
ea. werden opgelost en de werken zijn dan ook op 1 september 
effectief gestart. Aannemer Braet bouwt het nieuwe clubhuis en in 
een volgende fase worden de tennisterreinen aangepakt. Ondertus-
sen hebben een aantal enthousiastelingen, waaronder raadslid Pol 
George de tennisclub terug opgestart. Een succesverhaal, want de 
club telt nu al 170 leden. Ook geïnteresseerd? Vraag info aan Pol!

WERKEN ARMORIAL VOLOP BEZIG

Het huidig bestuur is al een tijdje bezig met onderhandelingen 
om de Dumontwijk her aan te leggen. Door het vorige sche-
pencollege was er een beheersplan opgesteld die vakkundig in 
de koelkast werd gestopt. Wij vonden het zonde van het vele 
werk en zijn in samenspraak met Onroerend Erfgoed gaan on-
derhandelen om te kijken wat kan en mocht. Het resultaat is in 
de gemeenteraad van november voorgesteld. Voor de Bortier- en 
Dumontlaan zal een zandkleurige beton het wegdek sieren. De 
kleinere straten worden allemaal in kleiklinkers aangelegd. Ook 
de riolering wordt volledig vernieuwd met een gescheiden stelsel. 
Schepen Blieck organiseerde een bewonersvergadering waar de 
grieven van alle bewoners werden genoteerd. Deze worden door 
het studiebureau in de plannen verwerkt. Bedoeling is om de 
werken te starten in september 2016.

Oorlogsvluchtelingen, daar kunnen we 
toch onze ogen niet voor sluiten?
Iedereen is ervan overtuigd dat de crisis, 
zoals we die vandaag meemaken, nog een 
tijdje onze aandacht zal vragen. Het ge-
meentebestuur neemt haar verantwoor-
delijkheid op in de menswaardige aanpak 
van deze vluchtelingencrisis. Het gaat hier 
trouwens om gezinnen die de gruwel en 
het geweld in hun land ontvluchten. Het 
is onze plicht om hen door deze moeilijke 
periode te helpen. 
De Kerkfabriek St Pieters stelde haar pas-
torie in de Kerkstraat ter beschikking. 
Het OCMW zorgde voor de inrichting. 
Nu reeds willen we de vele sympathisan-
ten danken die ons daarbij hielpen. De 
maatschappelijk werker van het OCMW 
“dienst Vluchtelingen” verzorgt de bege-
leiding van deze asielzoekers.

DUMONTWIJK VOOR  
DE GEMEENTERAAD

VAN INTEGRATIE NAAR WINTEGRATIE!!!

Op de bouwplaats kregen Sabine, Bruno en 
Pol deskundige uitleg van schepen Blieck

Familie Degrieck woont in de Dumontwijk en is content. “Het parkeren 
wordt drastisch ingeperkt tot de bewoners zelf. Het wordt dus aanpas-
sen maar na de werken zou dit moeten resulteren in een wandelwijk 
waar iedereen rustig kan genieten van de vele restauraties”. 

OCMW-voorzitter Frans Buyse: “We willen graag vrijwilligers inzetten als integratiecoaches om de 
nieuwkomers in onze gemeente wegwijs te maken. “Van integratie naar Wintegratie”.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het OCMW.
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Dat de Stationsstraat 
een gevaarlijke straat 
is voor fietsers hoeft 
geen betoog. Daarom 
werd door het gemeen-
tebestuur beslist om 
twee alternatieve rou-
tes aan te leggen. Langs 
de spoorlijn vormen ze 
enerzijds de verbinding 
met de Cosynmolen en 
de Noordhoekstraat, an-
derzijds de verbinding 
met de Heldenwijk. De 
werken zijn gestart op 12 
november en duren on-
geveer tot nieuwjaar. Dit 
dossier wordt   vanuit het  
“Platteland Plus” fonds 
gesubsidieerd. Een fonds 
dat wordt gefinancierd 
door zowel Vlaanderen als 
door de provincie West- 
Vlaanderen en is opgericht 
met als doel dorpskernen 
te vernieuwen.

Tussen de Duinhoekstraat en 
het landschap van De Moe-
ren werd voor fietsers en rui-
ters een tweesporenpad aan-
gelegd. Fietsers afkomstig van 
de Smekaertstraat konden 
echter nog steeds niet tot bij 
de Maerebrug fietsen. Daar-
om werd langs het kanaal, 
tussen de Smekaertstraat en 
de Maerebrug, een fietspad 
met brug over het Langeleed 
aangelegd. Nu kan iedereen 
veilig vanuit Adinkerke dorp 
richting De Moeren fietsen. 
Tenzij je natuurlijk onderweg 
blijft haperen bij Croque’s of 
in het Groot Moerhof. Ook 
geen slecht idee…

Op de vroegere site van de KTA-bakkerij 
in de Veurnestraat, heeft het gemeentebe-
stuur 9 sociale appartementen gebouwd. 
Ze zijn instapklaar en werden vanaf 1 no-
vember verhuurd. Ondertussen nadert het 
sociaal bouwproject in de Stationsstraat 
ook haar eindfase. Vanaf 15 januari kun-
nen de eerste huurders daar hun intrek 
nemen in de 11 moderne appartementen.

En t’is nog niet gedaan!
Op de site “café t’gemeentehuis” in de 
Dorpsstraat te Adinkerke worden er in 
samenwerking met de bouwmaatschappij 
“Yzer en Zee”, 13 sociale koop- wonin-
gen/appartementen en een kinderopvang 
gepland. OCMW-voorzitter Frans Buyse 
en raadsleden Simonne Blanckaert en 
Frans Duyck gaan volop voor betaalbaar 
wonen voor iedereen.

FIETSDOORSTEKEN  
WORDEN AANGELEGD

SMEKAERTPAD AFGEWERKT

GEMEENTE- 
BESTUUR  
MET EEN  
BAKSTEEN  
IN DE MAAG

Onze dank gaat dan ook uit naar deputé Guido Decorte die er alles 
aan gedaan heeft om de 40% subsidies naar De Panne te loodsen

Ze kwamen van Croque’s en zagen dat het goed was….
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staat centraal in het ontwerp van Andy 
Malengier. De herinrichting en uitbrei-
ding van de begraafplaats in De Panne is 
goed voor minstens vijftig jaar. De bouw-
vergunning is goedgekeurd, de werken 
starten binnenkort. Het ontwerp voorziet 
4 fasen. De eerste fase gaat om een uitbrei-
ding van het columbarium, het urnenveld 
en de aanleg van een strooiweide. Om 
deze uitbreiding te realiseren wordt het 
aanpalende Artiestenpad verplaatst. 

“IEDEREEN 
VERDIENT EEN 
MOOIE RUST-
PLAATS”:
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
 

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

Fotografie:
Sandra Verbanck
santje01@hotmail.com

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden
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De Duinhoekstraat
Dit 20 jaar oude dossier werd door het 
schepencollege direct na haar aanstelling 
terug van onder het stof gehaald. Veel was 
er nog niet gebeurd. Groot struikelblok 
was dat er op Vlaams niveau geen budget 
was voorzien. Na intens lobbywerk bij mi-
nister Crevits werd ook dit euvel opgelost. 
Dit wordt vandaag door haar opvolger Mi-
nister Weyts bevestigd. Een som van 3 mil-
joen euro is ingeschreven om de onteige-
ningen te betalen. De aankoopcommissaris 
hoopt tegen eind 2016 hiermee volledig 
klaar te zijn. Ondertussen is de gemeente 
met AWV overeengekomen de bouwver-
gunning in te dienen zodat de administra-
tieve molen in 2016 klaar zou raken. 

Ook voor het fietspad De Panne- 
Veurne is eindelijk wat licht in de 
tunnel.
Schepen Blieck heeft de verschillende part-
ners samengebracht om het op sterven na 
dood dossier nieuw leven in te blazen. Het 
budget te voorzien door de Vlaamse over-
heid was ook hier de grote struikelblok. 
Vlaanderen roept wel om veilige fietspaden 

HERINNERT U ZICH DEZE NOG…
maar soms is er tussen woord en daad een 
groot verschil. We zijn dan ook erg verheugd 
dat vandaag een som van 94.000 euro is 
voorzien om de onteigeningen te financie-
ren. Nu ook Koksijde en Veurne vragende 
partij zijn kan het niet rap genoeg gaan. 
Schepen Blieck en zijn diensten blijven du-
wen om met de twee partnergemeenten dit 
dossier te stuwen richting uitvoering. 

Ook kleine werken op komst
Niet enkel grote werken vergroten het 
comfort ook een aantal kleinere werken 
werden goedgekeurd.  Zo is beslist de voet-
paden in de Tuinwijkstraat en Dwarsstraat 
te vernieuwen. In de Zeelaan zal voor de 
OLV-kerk en op het kruispunt met de 
Sloepenlaan asfalt aangelegd worden. Het 
concept van de tegels op het wegdek is niet 
deugdelijk en onze technische dienst moet 
niet anders doen dan herstellen. We kun-
nen dan ook niet anders dan deze fout uit 
het verleden structureel aan te pakken. De 
technische dienst zal wel nog blijven de 
voetpaden in de Zeelaan herstellen waar-
voor onze welgemeende dank.
Ook de Maskenslaan en Zonnebloemweg 

worden heraangelegd met nieuwe asfalt en 
herstelde voetpaden. De riolering wordt 
geïnspecteerd en waar nodig hersteld. Er 
wordt eveneens een gescheiden riolerings-
stelsel voorzien. Dit laatste heeft er voor 
gezorgd dat de werken later worden uitge-
voerd dan eerst gepland. Maar beter één-
maal goed werk dan achteraf weer te moe-
ten openbreken.


