
VERKIEZINGSNIEUWS
Op 14 oktober 2012 trekt Johan Blieck de CD&VPlus-lijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Op de provincieraadslijst vinden we hem terug als lijstduwer. Johan 
wordt dus niet enkel in De Panne beloond voor zijn jarenlange politieke inzet. 
Ook op provinciaal niveau krijgt hij met deze lijstduwersplaats erkenning dankzij 
zijn werkkracht en dossierkennis.

Liselot Ameloot (20) en Freek 
Feys (22) zijn de jongste be-
stuursleden binnen CD&VPlus. 
Jong en onervaren gaan vaak 
hand in hand, maar is dat niet 
net de sterkte van nieuwe aan-
winsten? Welke bijdrage kun-
nen zij leveren? Onze CD&V-
redactie voelt hen aan de tand!

Lees het hier, op pagina 4!

depanne-adinkerke.cdenv.be
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iedereen inbegrepen

jongeren inbegrepen
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Jong, maar zeker niet onbelangrijk

Liselot:  Voor jongeren is het niet 
gemakkelijk om de stap naar politiek 
te zetten. De kloof  tussen politiek 
en jongeren is groot, te groot, en dit 
terwijl het juist zo belangrijk is om je 
mening te geven en mee te beslissen 
over zaken die iedereen aangaan.

Freek: Die kloof  was ook mijn 
grootste motivatie. Als je een goed 
partij- of  gemeentebestuur wil, is het 
belangrijk dat iedereen vertegenwoor-
digd wordt. In De Panne-Adinkerke 
is dit wel degelijk een probleem. Ik 
merk de gevolgen al in mijn eigen 
vriendenkring. Velen zijn op zoek 
naar een nieuwe thuis, maar voelen 
zich niet meer welkom in De Panne. 
De jongeren trekken weg, dat is zeker. 
Als ik een bijdrage kan leveren om dat 
probleem te verhelpen, dan wil ik daar 
zeker voor gaan.

- Die emigratie van jongeren 
manifesteert zich inderdaad 
over de kuststrook. Maar is dat 
echt zo’n probleem?

Freek: Ikzelf  ben 
rasecht overtuigd 
dat iedereen moet 
kunnen wonen waar 
hij of  zij dat wil. 
Een gezonde sa-
menleving moet een 
evenwicht hebben 
tussen jong en oud, 
maar dat evenwicht 
zijn we op korte tijd aan het verliezen. 
De hoge woonkosten schrikken jonge 
gezinnen af, waardoor zij landinwaarts 
trekken.

- Wat is volgens jullie de groot-
ste bijdrage die jongeren kun-
nen leveren aan de politiek?

Liselot: Jong zijn en actief  deelne-
men aan de politiek biedt enorm veel 
kansen en perspectieven. We hebben 
vernieuwende standpunten, zijn actief  
en zitten vol energie. Verjonging 
betekent niet vervlakking van cultuur, 
algehele vernieuwing of  grote veran-
deringen. Door onze visie te combi-
neren met die van de anderen kunnen 
we een totaal vernieuwend concept 
bereiken. Op die manier kunnen we 
werken aan een gemeente die zowel 
voor het oudere alsook voor het jon-
gere publiek aantrekkelijk is.  

Freek: De Panne-Adinkerke wil 
terecht een kindvriendelijke gemeente 
blijven. En wie is er beter in staat om 
De Panne jeugdig te houden, dan de 

jeugd zelf? Onze bijdrage hoeft ook 
niet noodzakelijk over de jeugd te 
gaan. Een frisse kijk op algemene za-
ken kan alleen maar leiden tot interes-
sante discussies en nieuwe inzichten. 

- Hebben jullie problemen on-
dervonden bij het instappen in 
de politiek?

Freek: Het spreekt voor zich dat 
we onmogelijk alle dossiers kunnen 
kennen. Maar dat is daarom niet altijd 
een nadeel. Iemand die al jaren werkt 
aan een bepaald dossier heeft het vaak 
moeilijk om nog meer alternatieven te 
bedenken. Een buitenstaander hangt 
nog niet vast aan de opties van het 
dossier zelf, waardoor die gemakkelij-
ker een nieuwe inkijk kan bieden. 

Liselot: Wij werden door de 
CD&VPlus leden zeer goed opge-
vangen. Jeugd in de politiek is een 
absolute must. Wij trachten alvast de 
kloof  tussen de politiek en de jeugd 
te dichten, en roepen anderen op om 
hetzelfde te doen.

Liselot Ameloot (20) en 
Freek Feys (22) zijn de 
jongste bestuursleden bin-
nen CD&VPlus. Jong en 
onervaren gaan vaak hand 
in hand, maar is dat niet net 
de sterkte van nieuwe aan-
winsten? Welke bijdrage 
kunnen zij leveren?

Iedereen heeft de mond vol over 
de herdenking van de eerste we-
reldoorlog. De provincie maakt 
in samenwerking met de lokale 
scholen een fotoproject die de 
verschillende oorlogsmonumen-
ten van WO 1 moet inventarise-
ren en de namen van de overle-

denen in herinnering zal brengen. 
In onze gemeente zijn meerdere 
monumenten beschadigd. George 
Devacht, Eric Vanhee en Johan 
Blieck dringen aan op een vlugge 
herstelling van alle gevandaliseer-
de oorlogsmonumenten.

Onderhoud oorlogsmonumenten moet beter!
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“Proficiat koninklijke veloclub de panne!”

Proficiat aan alle medewerkers die 
van dichtbij of  veraf, dag in dag 
uit, iedere keer opnieuw, sinds 
1977 (!)  soms zo’n 16 uur per dag 
in de weer waren om alles op tijd 
georganiseerd te krijgen. Naast on-
vervalste topsport is de 3-Daagse 
ook city marketing bij uitstek, hon-
derdduizenden kijkers verspreid 
over alle continenten zien en horen 
de naam De Panne. Volgens Hugo 
Coorevits is de driedaagse geen 
voorbereidingskoers meer op De 
Ronde van Vlaanderen maar over-
winningsdoel op zich. 

OCMW-project in de stationsstraat
Toen burgemeester Butstraen nog OCMW-voorzitter was viel er plots een mooi 
cadeau in zijn brievenbus. “Metjes huisje” een woonst met een terrein gelegen in de 
Stationstraat te Adinkerke werd geschonken aan het OCMW. 

Mooi cadeau die de uitbreiding van de bestaande sociale flats in de Stationsstraat mogelijk maakt. De onteigening 
van een, intussen afgebroken, krotwoning, in de Pastorieweg, bood het terrein nog meer mogelijkheden.
Studiebureau Plantec werd met de opdracht tot realisatie van de sociale flats belast. Meerdere bouwplannen wer-
den aan het schepencollege voorgelegd maar 
deze werden steeds afgekeurd. Dit ontgoo-
chelde toenmalig OCMV-voorzitter Cremery 
dermate dat hij zijn vertrouwen in het sche-
pencollege volledig verloor en ontslag nam. 
Het was duidelijk dat Open VLD het project 
zolang wilde uitstellen totdat zij de OCMW-
voorzittersstoel innamen. Een kwestie van de 
pluimen op hun hoed te kunnen steken.  
Vandaag, 12 jaar na de schenking moeten we 
vaststellen dat de bouwvergunning is verval-
len en het volledige dossier, subsidie aanvraag 
incluis, van vooraf  aan moet worden herbe-
gonnen.

Miriam Velle, schepen Bram Degrieck en Bruno Dequeecker: “De gemeente zal alles 
in het werk moeten stellen om de toekomst van de ”Driedaagse De Panne-Koksijde” 
te vrijwaren.   Maximale inspanningen omdat dit 36-jarige topevenement kan blijven 
bestaan! Vraag het eens in Geraardsbergen of Meerbeke hoe het voelt zonder koers ? 

Micheline Blomme samen met de OCMW-raadsleden, 
Regine Van Houtte, Simonne Blanckaert en Sabine 

Van der Maelen kunnen enkel lijdzaam toezien tot wat 
politieke spelletjes in staat zijn. Alveringem bouwt in 
6 jaar een rust- en verzorgingstehuis. De Panne heeft 

13 jaar nodig om een bouwvergunning af te leveren 
aan een zo noodzakelijk sociaal project.



8

V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e

Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Frans Duyck
(frans.duyck1@telenet.be)
http://depanne-adinkerke.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Het project rond de nieuwe 
sportzaal boekt geen vooruitgang. 
De meerderheid is blijkbaar niet 
gehaast om de vele zaalsporters 
een nieuw onderdak te geven. 
Waar het dossier vastzit is ons 
een raadsel. Het voorontwerp 
werd op 2/11/2011 in de ge-
meenteraad goedgekeurd. Tot 
op vandaag blijft het windstil 
omtrent de noodzakelijke nieuwe 
sportzaal.
Voor de realisatie van de sport-
zaal werd een “autonoom ge-
meentebedrijf ” (AGB) opgericht. 
Dit AGB moest de realisatie 
versnellen. Op het ogenblik dat ik 
dit schrijf, is het AGB nog maar 
één keer samengekomen.

Als nieuwe schepen van toerisme 
heeft Bram Degrieck de laatste 
maanden niet stilgezeten. Na 
enkele maanden inwerken is het 
Bram duidelijk geworden dat er 
zeer veel bereidwilligheid bestaat 
binnen de gemeente om nieuwe 
impulsen te geven aan het toe-
ristisch beleid van De Panne & 
Adinkerke.  In een aantal organi-
saties probeert Bram zijn eigen 

accenten te leggen. Zo kreeg het 
Festival aan Zee (het vroegere 
Dranouter aan Zee) dit jaar een 
nieuwe drive waardoor het heel 
wat kindvriendelijker is geworden.  
Daarnaast bereid Bram samen 
met de medewerkers van zijn  
dienst een aantal nieuwe initiatie-
ven voor waarover ze binnenkort 
zullen communiceren.  

Dossier nieuwe sportzaal

Eerste resultaten van de nieuwe schepen 
stilaan zichtbaar

In de raad van bestuur van het AGB zetelen voor CD&VPlus Frans Duyck, Pol George 
en Eric Engelbrecht. De drie zijn werkloos want 6 maanden na de beslissing is de 
raad enkel voor de installatievergadering samengeroepen.

Schepen Bram Degrieck: “Het vraagt heel 
wat energie, maar het lukt bijzonder goed!”


