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N-VA gaat voor bruisende winkelstad

Klaar voor 2018
14 oktober 2018, nog een klein
jaar en het is zo ver. Dan bepalen
we wie onze stad de volgende 6
jaar mag leiden.
De voorbereidingen voor onze
verkiezingscampagne lopen volop.
Spreken met nieuwe kandidaten,
ons inhoudelijk versterken via
bijscholingen en allerhande
infomomenten, nadenken over het
verkiezingsprogramma…
Er kruipt heel wat tijd en energie
in, maar die inspanningen leveren
we graag omdat we meer dan ooit
voelen dat de Diksmuidelingen
verandering willen. Om die
verandering te kunnen realiseren
hebben we de hulp van iedereen
nodig. Ben je bereid een affiche
uit te hangen? Wil je helpen
nadenken over ons programma?
Wil je onze boodschap digitaal
helpen verspreiden?... Laat het
ons dan weten met een eenvoudig
mailtje naar diksmuide@n-va.
be.
Koen Coupillie
Voorzitter N-VA Diksmuide

N-VA wil van Diksmuide opnieuw een bruisende stad maken waar het
prettig winkelen is. De strijd tegen de leegstand van winkelpanden wordt
één van onze speerpunten tijdens de volgende campagne. Jong en oud
moeten zich opnieuw thuis kunnen voelen in Diksmuide.
Stijgende leegstand

Sinds 2008 steeg het aantal leegstaande
winkelpanden in Diksmuide drie keer
zo snel als in vergelijkbare gemeenten.
Het aantal horecazaken daalde zelfs met
13%, tegenover 3% elders. Bovendien zet
de daling zich nog steeds door, terwijl
vergelijkbare gemeenten een lichte stijging
tonen.

Nieuwe winkelzone

N-VA gaat voor de herwaardering van
Diksmuide als winkelstad. We willen de
winkelzone afbakenen. Daarnaast denken
we aan premies voor de vestiging van
winkels in die zone, voor de samenvoeging
van kleine panden, de aanmoediging
van starters en een hogere belasting op
leegstand. Er moet veel meer ingezet

worden op gerichte promotiecampagnes
om de troeven van onze stad in de verf te
zetten en zo klanten en ondernemers aan
te trekken

Ambitieus Diksmuide

U verdient een ambitieus en goed bestuurd
Diksmuide. Een krachtdadig bestuur
begint bij de erkenning van de problemen
en pakt ze vervolgens kordaat aan. Een
goed stadsbestuur moet dynamisch zijn,
zijn stad goed kunnen verkopen, moet
ondernemers kunnen aantrekken en
inspireren.
Koen Coupillie
Voorzitter

Meer weten over N-VA Diksmuide?
www.n-va.be/diksmuide

N-VA Diksmuide

@NVADiksmuide
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N-VA hamert op belang
van mobiliteitsstudie
Grote Markt

Jan Colaert
Secretaris

N-VA blijft in de gemeenteraad hameren op het
belang van een mobiliteitsstudie bij de heraanleg van
de Grote Markt. In 2014 vroeg onze partij in een kritische nota al de grondige hertekening van alles wat
met mobiliteit en parkeren in het centrum te maken
heeft. De aanpak van het huidige bestuur leidt tot
imagoschade en economische schade.
Groeiende ergernis

Het stadsbestuur legde zichzelf
oktober 2018 als einddatum op
voor de heraanleg. Daardoor
moeten alle werken tegelijk en
bovendien zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Het resultaat
is er naar: de planning wordt
regelmatig overhoop gegooid
en de communicatie naar de
bevolking is een mediacircus
dat volledig in de soep draait.
De ergernis bij de inwoners
neemt zienderogen toe.

Haast en spoed

De N-VA-fractie waarschuwt
al jaren voor de ontsporingen
die we nu telkens opnieuw
vaststellen. Haast en spoed
leiden zelden tot een doordacht
resultaat. Tot dat late besef is nu
zelfs het stadsbestuur gekomen

door de manke gang van zaken.
Het mooi ogende eindresultaat
primeerde op een grondige
mobiliteitsstudie.

Vlottere doorstroom

Wat blijft er straks nog over
van de mooie plaatjes van een
autovrije vernieuwde Grote
Markt? Zullen al die werken
ook het broodnodige nieuwe
leven naar het centrum brengen? Hoeveel terrassen komen
er op de nieuwe markt? Zal de
nieuwe verkeersafwikkeling in
het centrum zorgen voor een
vlottere doorstroom?
Wij hebben daar op zijn minst
onze sterke twijfels over. N-VA
blijft de zaak alleszins op voet
opvolgen.

 D
 e werken gaan goed vooruit, maar
straks zit de mooie nieuwe markt verstopt
achter een rij geparkeerde auto's.

N-VA Diksmuide kleurt het beleid vanuit de oppositie
De gemeenteraad keurde het N-VA-voorstel voor Parkeer & Zorg unaniem goed. Voorzitter Koen
Coupillie: “Het verdwijnen van parkeerplaatsen in het centrum van de stad zorgt voor problemen voor
onze zorgverstrekkers. Dokters, verplegers aan huis ... moeten soms lang zoeken en ver parkeren om
bij hun patiënten te raken.”
De
Het project Parkeer & Zorg kan deze
g
problematiek verhelpen op een eenvoudige
veranderin
k
en vrijwel kosteloze manier.
werkt, oo
vanuit de
Bij Parkeer & Zorg kunnen eigenaars en
oppositie!
huurders van een garagepoort met een
sticker hun inrit ter beschikking stellen aan
zorgverstrekkers. Dit project werd voor de eerste keer
getest in Antwerpen en was succesvol.

diksmuide@n-va.be
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Visie op lange termijn voor
verkaveling Vandeweghe
N-VA pleit voor een langetermijnvisie voor het inbreidingsproject tussen de
Tuinwijk en de Rijkswachtstraat, de zogenaamde site Vandeweghe. Het huidige
ontwerp van de verkaveling lijkt er een uit de jaren ’60 en ’70. Volgens het plan
komen er zo’n 180 woningen op de site, waaronder 12 sociale koopwoningen,
16 sociale huurwoningen en 25 huurappartementen.
Schaarse bouwgrond

Vandaag de dag kijken ontwerpers veeleer in de richting van slim gekoppelde en gestapelde woningen
met private en gemeenschappelijke tuinen. Door woningen te koppelen en tegelijk akoestisch te scheiden,
verlaag je de energierekening én creëer je meer groene ruimte. Dit betekent een win-win voor je eigen
woonomgeving, je portemonnee en het klimaat.
De beschikbare bouwgrond wordt ook in Diksmuide schaars. Net daarom is het van
cruciaal belang duurzaam om te springen met ruimte en verstandig te bouwen. N-VA
Bert Laridon
heeft dit verkavelingsplan afgekeurd op de gemeenteraad. Tal van succesvolle voorbeelSecretaris
den in binnen- en buitenland tonen hoe het beter kan en moet.

De provincieraad overweegt
eindelijk een afwegingskader
voor middelgrote windturbines op te stellen, dit na lang
aandringen van ons provincieraadslid Luc Coupillie uit
Diksmuide. Middelgrote windturbines zijn windturbines met
een ashoogte tussen de 15 en
100 meter en hebben een maximaal vermogen van 300 KW.

Afgewezen vraag

Luc Coupillie schetst de situatie: “Er is in
West-Vlaanderen een vraag naar middelgrote windturbines, onder andere van
heel wat landbouwbedrijven. De vergunning voor die turbines is een bevoegdheid van de provincie.” De provinciale
stedenbouwkundige ambtenaar wijst de
ingediende aanvragen steeds af omdat er
op dit moment geen kader is. Coupillie:
“Ik ben dan ook heel verheugd dat de
provincie overweegt om een kader op te
stellen voor middelgrote windturbines
voor klasse 1 bedrijven.”

Eindelijk een provinciaal kader voor
middelgrote windturbines

Kleine windturbines

Tenslotte wil ons provincieraadslid een
herziening van het afwegingskader voor
kleine windturbines. In de pilootgemeenten is er sedert het opstellen van
het beleidskader Kleine Windturbines
nog maar één enkele aanvraag geweest.
“Het afwegingskader is te streng en dient
herzien te worden,” vindt provincieraadslid Luc Coupillie. “Dat slagschaduw en
geluidshinder onderzocht worden om een
dergelijke turbine te kunnen bouwen, is
evident.

Maar alle andere regeltjes zijn niet
nodig en werken demotiverend voor een
kandidaat-bouwer. Zelfs de gemeentelijk
stedenbouwkundige ambtenaar ziet het
dikwijls niet zitten om een dossier op te
starten en stuurt de kandidaten wandelen
met de boodschap:
begin er niet aan, uw
aanvraag is gedoemd
om te mislukken.”
Luc Coupillie
Provincieraadslid

www.n-va.be/diksmuide

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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