
“Wil je echt meewerken aan het 
toekomstplan van uw gemeente, blijf 
dan niet langs de zijlijn staan, maar 
engageer je bij CD&VPlus. 
Bij ons hoeft politiek niet saai te zijn” 

Nieuw politiehuis voor 
zone Westkust.

Onlangs zijn de werken gestart voor de bouw 
van een nieuw politiehuis. Na wat discussie 
werd de locatie en het ontwerp goedgekeurd 
door de politieraad. Het moderne gebouw 
wordt opgetrokken in de Ter Duinenlaan te 
Koksijde, schuin tegenover het cinema 
complex. De totale kostprijs bedraagt 16 milj 
euro, waarvan De Panne en Nieuwpoort elk 
3 milj en Koksijde 6 milj betalen. De hogere 
overheid subsidieert 4 milj euro.  De grond 
werd door de gemeente Koksijde in erfpacht 
gegeven. Het gebouw moet operationeel zijn 
tegen het voorjaar 2018. 

"De Markt moet met zijn tijd mee, wij kunnen het ons niet 
permitteren dat het commerciële hart van onze gemeente een 
verouderde aanblik vertoont." 

Grondige aanpak of lapwerk?
"De bomen zijn te groot geworden voor de boomroosters en de onderliggende garages. Vele 
tegels zijn verzakt en gebroken, de frituur heeft dringend een update nodig. De windschermen 
van de terrassen en het straatmeubilair zijn aan 
vervanging toe. De kasseien van "de bult" zitten 
los en de grondverlichting moet volledig worden 
vervangen. De kosten om de fontein in zijn 
oorspronkelijke staat te herstellen wordt 
geraamd op €125000. Om al die redenen werd 
beslist om De Markt volledig her in te richten. 
Ook de voetpaden en de riolering in de 
Meeuwenlaan zijn dringend aan vernieuwing 
toe."
Daarom opteerde het schepencollege voor een 
"grondige aanpak" van De Markt en van De 
Meeuwenlaan in plaats van "oplapwerk".
Het schepencollege is inderdaad ambitieus en 
wil met deze vernieuwing het commerciële 
centrum van De Panne een nieuw elan geven. 
Het voorliggend ontwerp, opgemaakt door 
studiebureau Lobelle, is hedendaags, 
kindvriendelijk, multifunctioneel en 
comfortabel voor zowel handelaars, toeristen  
als voor de inwoners.

COMMERCIEEL HART 
VAN DE PANNE WORDT 
VERNIEUWD.

OCMW startte een fietsproject.
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 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

Volg ons op Facebook:
CD&VPlus De Panne - Adinkerke

in DE PANNE-ADINKERKE
depanne.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-De Panne-Adinkerke jaargang 16 - december 2016

Een datum die je niet mag vergeten!

Vrijdag 3 februari vanaf 19u30 
CD&VPlus nieuwjaarsreceptie in de 
feestzaal van het gemeentehuis. 
Gastspreker JOHAN VERSTREKEN en 
een optreden van charmezanger 
PAUL BRUNA.

Iedereen is welkom, 
inschrijven bij:
Pol George,                          0477 230 506
Sabine Van Der Maelen, 0479 308 662
Simonne Blanckaert,      0497 700 278
Georges Devacht,              0487 224 092

Zalige Kerst 
Gelukkig Nieuwjaar!

Voor sommigen is mobiliteit geen  evidentie. 
Vooral nieuwkomers zijn meestal niet in het 
bezit van een fiets. Sommigen kennen het 
vervoersmiddel zelf niet. Ze verplaatsen 
zich dan noodgedwongen te voet wat hun 
zoektocht naar werk of verplaatsingen naar 
VDAB en naar de Nederlandse les 
bemoeilijkt.Om al deze redenen lanceerde 
het OCMW een oproep om afgedankte 
fietsen binnen te brengen. U reageerde 
massaal. Het OCMW zorgt voor de 
herstelling bij lokale fietshandelaars en 
brengt ze terug in circulatie .De vereniging 
"Tegenstroom" ondersteunt de actie en 
organiseert fietslessen en fietstochten. 
Dit is nu echt een mooi voorbeeld hoe uw 
afgedankte fiets mee kan helpen om het 
integratieproces te bevorden.

Het fietsproject heeft een groot 

maatschappelijk draagvlak . Met dank aan 

"Tegenstroom" voor de ondersteuning.
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Geen zaterdagmarkt meer in de zijstraten maar 

integraal op De Markt.



Op 10 november zijn de werken aan het 
kerkhof in De Panne gestart. 

De uitbreiding van het kerkhof die 
noodzakelijk is, kreeg destijds veel kritiek van 
de oppositie.  
De werken worden uitgevoerd door de firma's 
Verhelst en Soete. Langs het Artiestenpad 
werden eerder al de struiken verwijderd. Nu 
zijn de eigenlijke grondwerken gestart met 
het plaatsen van een verstevigingsmuur. 
Daarna wordt een  nieuwe strooiweide 
aangelegd en  wordt het columbarium en 
urneveld uitgebreid.  
Het einde van de werken is voorzien voor de 
zomer van 2017. Ze kaderen in een drieledig 
plan waarvan in deze legislatuur enkel de 

eerste fase wordt uitgevoerd. 
Zorg  en respect voor de overledenen en de 
nabestaanden is een taak van het 
gemeentebestuur.
Met deze uitbreidingswerken wordt het 
kerkhof terug opgewaardeerd.   

Het zomerseizoen 2016 werd afgesloten 
met een prachtige taptoe.
Deze 2de editie trok veel volk naar De Markt 
van De Panne. De Dienst voor Toerisme had 
gezorgd voor een prachtige affiche met 
Belgische en Nederlandse showbands. De 
taptoe betekent de afsluit van het toeristisch 
zomerseizoen. Ook september en oktober 
gaven ons nog veel zonnige terrasjesdagen.
Het "Adinkerkse Vuurfeest"
Deze 3de editie werd ondanks het slechte 
weer toch een groot succes. Het evenement 
vond plaats rond de vijvers Markey. Toeristen 
en inwoners van De Panne werden met het 
toeristentreintje naar de vuurfeesten 
gebracht.

November =  Beach Endurance.
Ondanks het stormweer kwamen er circa 
1100 MTB-ers aan de start. Ook veel 
supporters  waren naar het strand afgezakt. 
De koers werd ingekort maar blijft een 
topevenement. Proficiat aan onze 
sportdienst voor de goeie organisatie in 
moeilijke omstandigheden.
December = kerstmarkt.
Onze kerstmarkt staat bekend als de leukste 
van de streek. Het recept: dagelijkse 
optredens, een schaatspiste en verenigingen 
die drank en spijs verzorgen. Het volledig 
programma kreeg u reeds thuis. Wij zullen er 
zijn en we hopen dat we jullie daar ook gaan 
mogen ontmoeten. 

De "plopsa files" zijn erg belastend 
voor de inwoners van Adinkerke. 
In 2008 werd het dossier door minister Crevits 
op de agenda geplaatst. Er werden budgetten 
voorzien voor de opmaak van een 
doorstromingsstudie en voor de opmaak van 
2  Milieu Effect  Rapporten (MER). Eén voor de 
omleidingsweg die resulteerde in een 
startnota en één voor de parking gekoppeld 
aan de omleidingsweg.
 
Intussen zijn we 2014, het jaar waar Ben 
Weyts (NV.A) minister van Wegen en Verkeer 
is geworden. We stellen vast dat er rond dit 
dossier weinig of niets meer gebeurd. Enkel 
de files zijn langer geworden. 

Er is nochtans veel werk aan de winkel. 
Voordat de eerste spadesteek in de grond kan 
worden gestoken moeten er nog vele 
hindernissen worden genomen. Een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een project 
MER voor de omleidingsweg, een 
ontwerpplan en topografischplan moeten 
worden opgemaakt. Daarna moet er een 
communicatie traject met de bevolking 
worden afgelegd. Ook een afsprakennota 
voor de onteigeningen en een 
onteigeningsprocedure zal deel uitmaken 
van de voorbereidingen. Finaal kan de  
stedenbouwkundige vergunning worden 
aangevraagd en bij goedkeuring kunnen de 

werken worden aanbesteed. 

Wil men op redelijke termijn het file probleem 
in Adinkerke oplossen  dan is het  hoog tijd dat  
men terug de draad opneemt. 
De bal ligt in het kamp van NV.A minister Ben 
Weyts. Wij stellen vast dat er ook voor 2017 
geen centen zijn voorzien.
We kunnen ons van de indruk niet ontdoen 
dat alle financiële middelen naar de 
Oosterweel in Antwerpen vloeien en dat de 
Westhoek schromelijk wordt vergeten.
 
Is dat "De Verandering Voor Vooruitgang "??

Ons CD&VPlus bestuur is ontgoocheld in de 
laksheid waarmee dit dossier wordt 
behandeld. We stellen vast dat de 
burgemeester en de schepenen van onze 
gemeente er alles aan doen om dit dossier 
vooruit te helpen. 
Wij kunnen echter niet begrijpen 
waarom NV.A De Panne-Adinkerke de 
druk op haar minister niet verhoogt en 
steeds doet alsof haar neus bloedt.  

LAKSHEID ?  OF EEN 
SUCCES VERHAAL.

DE TREIN.. 

toch een 

prachtig 

alternatief, 

of ben ik verkeerd?
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Wil je ook het beleid helpen bepalen?
Laat het ons weten en mail naar
info@depanne.cdenv.be

TOPEVENEMENTEN
HET HELE JAAR
ROND.
OOK HET NAJAAR 2016 WAS ER WERE BOENKE OP !

Uitbreidingswerken kerkhof, zijn gestart. 

De Panne-Adinkerke en zijn 
erfgoed.

Het was huidig schepen Johan Blieck die 
destijds voorstelde om lokale getuigenissen 
rond de tweede wereldoorlog niet verloren 
te laten gaan. Dit  engagement werd 
opgenomen in ons verkiezingsprogramma. 
Drie jaar later zijn de eerste stappen gezet. 
Twee interviewers van de VRT hebben 
gedurende één jaar 25 inwoners, die WOII 
echt hebben meegemaakt, ondervraagd. Zij 
vertelden honderduit over hun belevingen. 
Diverse onderwerpen kwamen aan bod. De 
vlucht naar Engeland, de bombardementen 
op het station van Adinkerke, de wonderbare 
visvangsten, de onderwaterzetting van De 
Moeren, de Duitse bezetting, de holocaust, of 
de vluchtelingen een fenomeen dat toen al 
bestond. Deze getuigenissen werden in 
oktober voorgesteld aan de betrokkenen die 
in aanwezigheid van vrienden en famillie 
uitvoerig werden bedankt voor hun 
waarheidsgetrouwe getuigenissen. Op de 
voorstelling maakten de vele herinneringen 
de emoties los, vooral omdat ondertussen al 
7 van de 25 getuigen zijn overleden. 
Het is de bedoeling om de film met al deze 
getuigenissen in het Cabour museum aan 
het grote publiek te tonen. Wij zijn 
vragende partij om rond dit thema een 
tentoonstelling te organiseren. Het is 
belangrijk dat we  aan alle inwoners van 
De Panne-Adinkerke de mogelijkheid  
geven om deze zwarte bladzijde uit onze 
geschiedenis te leren kennen. Gelet op de 
vele conflicten in de wereld blijft dit een 
blijvende opdracht. 
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"Het is duidelijk dat het bestuur met deze 

realisatie een vraag van vele inwoners inlost."
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