
“Iedereen doet mee. We maken van
onze gemeente, de properste van de
Kust". Schepen Blieck en Degrieck
geven alvast het goeie voorbeeld.

We zijn halfweg deze bestuurslegislatuur. Er werd drie jaar hard gewerkt aan de
voorbereiding van vele nieuwe projecten.
Schepen Johan Blieck geeft wat meer uitleg.
Na het komende bouwverlof starten er een reeks openbare werken. In de Maskenslaan en
Zonnebloemweg worden vanaf 8 augustus de riolen vernieuwd. Het werk eindigt met de
asfaltering van de rijbaan en is voorzien tegen eind november. Deze ingreep resulteert in een
volledig vernieuwde omgeving. Vanaf 16 augustus starten de werken in de Brouwers-,
Tegethoff-, Nachtegael-, Vereniging- en Van
Elverdingestraat. Hier worden  herstellings
werken aan het rioleringsnetwerk  uitgevoerd en
de regenwaterafvoerleiding wordt vernieuwd.
In een eerste fase wordt de Vereningingstraat
aangepakt. Dit om 1 september, de start van het
schooljaar, voor te zijn. De afwerking van het
project is voorzien  eind mei 2017. Ondertussen
moet de Noordhoekstraat in Adinkerke voor het
bouwverlof afgewerkt zijn. De werken vlotten
snel. De schoolomgeving  wordt hier veiliger en
het kruispunt wordt verlegd om het oversteken
te vergemakkelijken. In deze 3 bovenstaande
werven worden een 50-tal extra parkings
gecreëerd. Nog voor het bouwverlof worden,
voetpaden in de Tuinwijkstraat en Dwarsstraat
hersteld en asfalteringswerken worden
uitgevoerd in de Sportlaan, het Bortierplein, de
Adinkerkelaan en Zeelaan. En vergeet niet dat ook de werken rond de heraanleg van het kerkhof
van De Panne  op 7 juni gestart zijn. Deze ingrijpende vernieuwing wordt afgerond in mei 2017.
Hebben we Uw geduld wat op de proef gesteld dan zijn we aan het landen en…er volgt nog!

EEN TREIN VOL
OPENBARE WERKEN
KOMT OP ONS AF.

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/doe-mee/lid-worden

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

Volg ons binnenkort op Facebook:
www.facebook.com/depanne.cdenv

in DE PANNE-ADINKERKE
depanne.cdenv.be
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Schepen Bram Degrieck heeft zijn plan
uitgerold om van De Panne de
properste kustgemeente te maken.
Schepen Johan Blieck, is met zijn
technische dienst al geruime tijd bezig
met het verproperen van het
straatbeeld. De aankoop van een
tweede kuismachine zorgt ervoor dat
niet alleen De Panne maar ook
Adinkerke machinaal proper wordt
gehouden.
"All hands on deck", om onze gemeente
proper te houden.

Lees meer op blz.3

De Panne-Adinkerke,
properste gemeente.

Het CD&Vplus team.



Zondag 22 mei werd de nieuwe tennis-
infrastructuur feestelijk geopend.
De tennisclub ligt op een unieke locatie,
midden het Calmeynbos (20 ha) en op een
boogscheut van het natuureducatief
centrum "De Nachtegaal".  In 2012 werd door
het schepencollege beslist om de site te
vernieuwen. Het bestuur van de tennisclub
werd nauw betrokken bij het onwerp van
architectenbureau Popeye. In september
2015 werd met de werken gestart. Acht
maanden later is het college terecht "preus lik
fjirtig" op deze prachtige realisatie. Het werd
een modern gebouw   met veel glas en hout,
dat volledig opgaat in zijn groene omgeving.

De tennisclub die onlangs de titel kreeg van
"jeugdvriendelijke tennisclub", heet iedereen
welkom. Zelf na een prachtige wandeling is
de locatie een bezoek waard. Je kan er
verpozen op het luchtig terras temidden een
groen kader met zicht op de tennisvelden.
Meer info vind je op www.larmorial.be

Er werd een verfraaiingsploeg in het leven
geroepen.  Gasten die ervoor zorgen dat extra
zones onder handen worden genomen.
Waarschijnlijk de zwaarste job binnen de
reinigingsdienst. Ze verdienen het dan ook

om via deze weg eens in de bloemetjes te
worden gezet.
Een dikke merci mannen !
Omdat het college aan de netheid van het
openbaar domein veel belang  hecht,  wordt
er binnenkort  ook een
stoomreinigingsmachine aangekocht.  Die
stoommachine zal  ons toelaten  om
gemakkelijker en op een milieuvriendelijke
manier onkruid te verdelgen.  Bij de
gemeentebesturen is het gebruik van
pesticiden verboden. Ook het
straatmeubilair en het straatbeeld zal er
grondig mee worden aangepakt.
Maar vergeet ook onze papierrapers,

vuilnismannen, hondentoiletreinigers en
strandreinigers niet. Ook zij zijn elke dag
opnieuw in de weer om De Panne en
Adinkerke properder te houden. En dan
vergeet ik nog de poetsdames die de
openbare toiletten dagelijks reinigen.
De reinigingsdienst zelf omvat  26 man.
Een dagdagelijkse grote inspanning van de
gemeente om tot een nette gemeente te
komen.
Maar ook U kunt  Uw steentje bijdragen.
Daarom deze oproep om zelf eens Uw
voetpad te reinigen. Wettelijk is het
verplicht maar het gebeurt veel te weinig.
Help ons en steun ons door letterlijk en
figuurlijk voor Uw eigen deur te vegen. U
doet er ons, Uzelf en onze bezoekers een
groot plezier mee.
Samen voor een proper De Panne, ’t kan
toch maar een win-winsituatie zijn!

De Vlaamse overheid, Agenschap
Binnenlands Bestuur, is druk bezig met
het uitzetten van de krijtlijnen om in
2019 de OCMW’s in de gemeente te
integreren.
Met deze integratie ook inkanteling
genoemd, wil de regering een maxi-
maal geïntegreerd sociaal beleid
realiseren, de gemeenteraden verster-
ken en efficiëntiewinsten realiseren.
Daarnaast wil ze een grotere klant-
gerichtheid en laagdrempeligheid
realiseren om de dienstverlening
toegankelijker te maken.

Wat uitleg door voorzitter Frans Buyse.
Figuurlijk voorgesteld: je neemt een lekkere
Tonic en een goede Gin, mengt beide en je
bekomt een heerlijke Gin Tonic. In 2019 krijgt
het OCMW de eer  van de Gin. Kleiner in
volume maar o zo belangrijk voor het resul-
taat, wordt ze in de gemeente opgenomen en
houdt ze op afzonderlijk te bestaan. Of die
cocktail zal smaken zoals de overheid het
voorstelt valt af te wachten. Vele besturen,
zeker die van de grote steden, vrezen ervoor.
Het sociaal karakter van steden en
gemeenten zou nooit meer hetzelfde zijn.

Het OCMW van De Panne-Adinkerke
gaat volop deze uitdaging aan door de
laagdrempeligheid en de klantvrien-

delijke dienstverlening nu al te
versterken. De
toegankelijkheid
van het huidig
OCMW-gebouw
speelt daar een
belangrijke rol in.
De ingang langs de
Koninklijke baan
staat al jaren ter discussie. Daarom
besliste de OCMW-raad om de
hoofdingang van het OCMW-gebouw
binnenkort langs de Lindenlaan te
voorzien. Wat we daarmee willen
bereiken? De foto’s spreken voor zich:
van een enge inkom gaan we naar een
open entree. Ook de klantvriendelijk-
heid wordt aangepakt, want nu komt
er plaats voor een onthaalbalie. Dat dit
idee pas nu realiteit wordt is een lang
verhaal. Onderhandelingen met St.
Bernardus (gedeeltelijk eigenaar van
de tuin), onzekerheid over ons OCMW
bestaan en locatie, het kostenplaatje
en een klacht van de oppositie ,die
door de provinciegouverneur werd
verworpen. Dit alles zorgde voor de
nodige vertraging. Nu alle problemen
van de baan zijn kunnen we er eindelijk
werk van maken. En op die manier, om
terug de beeldspraak te gebruiken, de
beste Gin maken die er is.

WORDT OCMW DOOR
GEMEENTE OPGESLORPT?

VOOR DE
FRANSEN
IS DE TEST
DUIDELIJK
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En jij? Wil je ook het beleid helpen
bepalen?
Laat het ons weten en mail naar info@depanne.cdenv.be

DE PANNE-ADINKERKE
PROPERSTE GEMEENTE
VAN DE KUST.
Een huzarenwerk waar we samen willen voor gaan.

Tennisclub L’Armorial in ’t nieuw.

Super leuke tuindagen.

Voor de vierde keer werden er in de
beschermde Dumontwijk tuindagen
georganiseerd. De organisatie ligt in
handen van een plaatselijke
vereniging, “Flore @ More”, en
betekent elk jaar terug de
symbolische start van het
zomerseizoen.

Ook dit jaar waren er vele standhouders met
bloemen, struiken en planten. De kinderen
konden hun hartje ophalen in de
kinderboerderij, op de unieke
paardenmolen, bij de knutselstand of gingen
op stap met Maya de bij. De mama’s en papa’s
gaven hun ogen de kost bij de kleurrijke
standhouders en proefden van de heerlijke
streekproducten.
De tweedaagse werd zaterdag 21 mei
officieel geopend door eerste schepen Johan
Blieck.

Nieuw dit jaar was het Bloemencorso.
Annick Arnouts,  secretaris van Flore
@ More, stak enthousiast haar
schouders onder dit initiatief en ging
zelf heel creatief te werk. Dat de
Bloemencorso bij het publiek in de
smaak viel, bewees het spontaan
applaus dat de deelnemers kregen
toen ze in stoet door de A. Dumontlaan
stapten. De tuindagen manifesteren
zich steeds meer als een gevestigde
waarde op de activiteitenkalender.

Proficiat en tot volgend jaar !
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