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Woord van de voorzitter
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Als partij in de oppositie proberen wij het verschil te maken door mee te denken over de problemen in onze
gemeenschap. We doen eigen voorstellen om die op te lossen.
Zo is er de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de gebouwen
van de politie. De diensten van onze zone zitten verspreid over
vier gemeenten. Het gebouw van de interventie in de Sint-Sebastiaanlaan is fel verouderd, veel te klein en zelfs onveilig voor onze
agenten.
Als oplossing voor de nieuwe locatie zagen wij het leegstaande
gebouw van financiën in de Woumenweg. Omdat onze burgemeester, die voorzitter is van het politiecollege, niet geïnteresseerd
is in dit voorstel, trokken we dan maar zelf op onderzoek naar de
haalbaarheid van deze site.
Nu blijkt dat de overheid jaarlijks 334 000 euro betaalt voor een
leegstaand gebouw. Bovendien loopt dit huurcontract verder tot
2027 en kan het niet worden opgezegd. Dit alles maakt mij kwaad.
De hoge huurprijs zorgt ervoor dat het gebouw waarschijnlijk niet
haalbaar zal zijn voor de politie. De kans is groot dat het gebouw

de volgende jaren leeg zal blijven staan. De grote schuldige in dit
verhaal is Johan Vande Lanotte, die het gebouw verkocht om het
dan terug te huren.
De lijken die uit de kast blijven vallen, motiveren ons nog meer
om ervoor te zorgen dat zo’n wanbeleid nooit meer kan. Maar dat
kunnen we natuurlijk niet alleen.
Sluit je aan bij de N-VA en versterk onze
afdeling. Meld je aan via de site of stuur een
mailtje. Wij nemen graag contact met je op.
Koen Coupillie
Voorzitter N-VA Diksmuide

Ontbijtgesprek was succes
Op zondag 23 oktober had
N-VA Diksmuide de eer
om minister van Financiën
Johan Van Overtveldt aan de
ontbijttafel te ontmoeten. Het
publiek kon eerst genieten
van een heerlijk ontbijt en
daarna vertelde de minister
over de actuele uitdagingen
in de federale begroting. De
aanwezigen hadden ook de

gelegenheid om vragen te
stellen. Daar werd gretig van
gebruik gemaakt. Dit leidde
ertoe dat het ontbijt bijna
uitliep tot ‘s middags. Vragen
waarvoor geen tijd meer
was of die erg gedetailleerd
waren mochten schriftelijk
ingediend worden en werden
allemaal beantwoord.

Samen klinken op het
nieuwe jaar!
Op vrijdagavond 27 januari om 20 uur
nodigt N-VA Diksmuide jullie allemaal uit
in OC Ten Bercle in Pervijze
om te klinken op het nieuwe jaar.
Hopelijk tot dan!

Theo Francken komt
naar Diksmuide
Op donderdagavond 27 april om 20 uur
komt de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie naar CC Kruispunt. Iedereen
welkom!
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De MUG-helikopter ligt ons na aan het hart!

Reeds drie maanden is het nieuw parkeerbeleid van
de meerderheidspartijen een feit. De gevolgen zijn op
veel vlakken voelbaar, zowel positief als negatief. Wat
goed is mogen we behouden, wat fout loopt moeten we
zo snel als mogelijk evalueren en aanpassen.

U hebt hem wellicht al eens zien overvliegen of
landen in Diksmuide: de MUG-helikopter. Als enige
provincie beschikt West-Vlaanderen sinds 1986 over
een helikopter voor snelle interventies. De MUGhelikopter heeft zijn standplaats in het AZ St-Jan in
Brugge en voert jaarlijks 650 opdrachten uit, dat is
8 procent van alle MUG-uitrukken in de provincie.
Het operationeel houden van
de helikopter kost ongeveer
550 000 euro per jaar. Het is
elk jaar opnieuw een uitdaging
voor de vzw Instituut voor
Medische Dringende Hulpverlening om de financiering
rond te krijgen. 25 procent
wordt gedekt door de bijdrage
van de getransporteerde
patiënten, maar de hogere
kost voor het inzetten van de
helikopter ten opzichte van de
gewone MUG, wordt niet op
de patiënt verhaald.
Zowel de provincie West-Vlaanderen (ongeveer 20 procent),
de meeste gemeenten en enkele sponsors betalen een bijdrage.
Het stadsbestuur van Diksmuide betaalt elk jaar 36 eurocent per inwoner (5 621 euro in 2015). De N-VA-fractie in de
provincieraad en in de gemeenteraad van Diksmuide staan
volledig achter deze beslissing! Ook verschillende gemeenten in
Oost-Vlaanderen en Zeeland betalen hun bijdrage. We voelen
dan ook plaatsvervangende schaamte als we zien, dat er in onze

Nieuw parkeerbeleid

Aanpassingen nodig
 -VA-provincieraadsleden samen met parlementsleden op
N
werkbezoek bij de MUG-helikopter (v.l.n.r.: Luc Coupillie,
Tijl Waelput, Jan Van Meirhaeghe en Marleen De Mulder).

provincie steden en gemeenten zijn die weigeren de bescheiden
bijdrage te betalen. Uiteraard wordt, ondanks deze onsolidaire
houding, ook hun bevolking bediend door de MUG-helikopter.

Meer weten?

Lees er alles over op de website van het Instituut voor Medische
Dringende Hulpverlening www.imdh.eu.

Zo kunnen we nu al
vaststellen dat het één-uursysteem over de middag voor
behoorlijk wat wrevel en
ongemakken zorgt in de vele
horecazaken waar mensen een
middagmaal nuttigen. Ook
voor verenigingen wordt het
moeilijk (lees: onmogelijk) om
een activiteit te organiseren
op een locatie in het centrum
met parkeerbeperkingen van
één of twee uur. We zien dan

Op vrijdag 28 oktober brachten we met enkele N-VA-parlementsleden en bestuursleden van de omliggende
N-VA-afdelingen een bezoek aan InterWest vzw. Dit maatwerkbedrijf met vestigingen in Veurne
(houtbewerking, groen- en schilderdiensten) en Diksmuide (co-packing) biedt werk aan 400 personen.
Voor het overgrote deel gaat het om mensen die moeilijk(er) toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. We kregen in beide
vestigingen een uitgebreide en zeer leerrijke presentatie en rondleiding door algemeen directeur Dhr. Dirk Adam. Interwest is een
interessant bedrijf in onze regio met een groot sociaal oogmerk.

diksmuide@n-va.be

ook een terugval van het aantal
activiteiten die plaatsvinden
in de centrum. Verenigingen
zoeken andere locaties en
verlaten Diksmuide.
We moeten dus ingrijpen en
geen zes maanden wachten om
het parkeerbeleid te evalueren.
Het verenigingsleven hoog in
het vaandel dragen is nodig.
Er moet door de beleidmakers
ook naar geluisterd en
gehandeld worden!

Mobiliteit in Diksmuide:
U RIJDT ...?
Wie met de wagen het centrum van Diksmuide doorkruist,
heeft het misschien al opgemerkt. Stapvoets of stilstaand
verkeer is meer regel dan uitzondering. Waar er toch gereden
kan worden, staan nu zelfs bordjes met het opschrift u rijdt...
Soms kun je erop aflezen hoe snel je het centrum doorrijdt,
wat dan soms weer goed is voor de veiligheid. U ziet het: als
het goed is, zeggen we het ook.

Hondenloopweide of
hondenzwemweide?
Bij het aankondigen van de komst van een hondenloopweide naast
de centrumparking achter de 4AD werd door de N-VA de opmerking
gemaakt dat deze zone niet geschikt is zonder deftige drainage. Zoals
gewoonlijk werd ook deze opmerking genegeerd. Het resultaat is al
sinds de opening van de hondenloopweide zichtbaar. Het opschrift
‘hondenzwemweide’ is hier meer van toepassing.

N-VA bezocht Interwest
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Beheersplan beschermd
stadsgezicht laat te lang
op zich wachten
Wie eigenaar is van een pand dat gelegen is in de zone
‘beschermd stadsgezicht’ (Grote Markt en omgeving,
Vismarkt en omgeving) kan subsidies aanvragen als
men renovatiewerken wenst uit te voeren.
Om deze subsidies te kunnen aanvragen dient het
stadsbestuur echter eerst een beheersplan te laten
opmaken en goedkeuren bij Agentschap Onroerend
Erfgoed. De opmaak van dit plan door het stadsbestuur
laat echter al te lang op zich wachten. De definitieve
bescherming dateert al van juni 2014. Meer dan twee
jaar later is het nog altijd wachten op een eerste voorstel.
Na het indienen van een eerste versie van het beheersplan volgen twee keer 90 dagen wachttijd voor beoordelingen door Onroerend Erfgoed. Pas daarna kunnen
bewoners de subsidie aanvragen, waarna opnieuw 90
dagen beoordelingstijd volgen. Met andere woorden:
tussen de bescherming en de mogelijkheid om te starten
met renovatiewerken gaapt algauw een kloof van meer
dan drie jaar! Hier blijft het stadsbestuur duidelijk in
gebreke . De Zwarte Piet kan hier ditmaal niet
doorgeschoven worden naar Onroerend Erfgoed.
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De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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