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Woord van de voorzitter
Het laatste deel van het meerjarenplan van CD&V en sp.a wordt nu uitgerold. Met grote festiviteiten werd
de Grote Markt geopend, onze handelaars mochten allemaal meedoen in een promofilm, een gratis totaalspektakel ter herdenking van 100 jaar einde van Wereldoorlog I… geen inspanning lijkt te groot om uit te
pakken met de verwezenlijkingen van deze legislatuur.
Zes jaar stilstand

Toch lijkt dit charmeoffensief eerder een wanhoopspoging in de hoop dat de Diksmuideling de voorbije zes jaar snel zal vergeten.
Iedereen weet natuurlijk dat hét moment om Diksmuide op de kaart te zetten, de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, zowat
onopgemerkt gepasseerd is.
Voor de handelaars gebeurde de voorbije zes jaar niets. Integendeel, de leegstand blijft torenhoog en klanten mijden Diksmuide.
En wat is er gebeurd met de vragen die de Diksmuidelingen hadden voor de nieuwe markt?
Meer groen, meer terrasjes en gezelligheid, voldoende parkeerplaats… het is een dossier
vol gemiste kansen geworden met een erg negatieve invloed op de veiligheid en de doorstroming van het verkeer in het centrum.
Laat u dus niet verblinden en kies in oktober voor het enige alternatief voor een ander
beleid, N-VA Diksmuide!
Koen Coupillie
Voorzitter N-VA Diksmuide
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Luc Coupillie kandidaat voor de provincie

Tot 10 000 euro verlies per gevelrenovatie

Luc Coupillie werd de derde plaats op de lijst van de N-VA voor het provinciedistrict Ieper-Oostende-Veurne-Diksmuide toegewezen. De Pervijzenaar krijgt daarmee van zijn partij een strijdbare plaats
en maakt dus kans op een tweede termijn in de provincieraad.

Zowel de Grote Markt als de Vismarkt en hun omgeving behoren tot beschermde stadsgezichten.
Hierdoor hebben inwoners die hun gevel willen restaureren recht op een premie die kan oplopen tot
10 000 euro.
Masterplan

L uc Coupillie woont in Pervijze en is docent aan de
hogeschool Vives. Hij is 62 jaar en fanatiek functioneel
en recreatief fietser. Luc Coupillie is gehuwd met Katelijne Marescau, heeft drie kinderen en één kleinzoon.
“Ik volgde de afgelopen vijf jaar vooral de fietsmobiliteit,
de landbouw, integraal waterbeheer en enkele specifieke
dossiers voor Diksmuide en de Westhoek op”, zegt Luc
Coupillie. “Dankzij de N-VA werden de provincies al voor
de helft afgeslankt, maar net de grondgebonden thema’s die
ik opvolg blijven provinciale materie. Daarom zou ik het
vertrouwen aan de kiezer willen vragen om het werk in de
provincieraad verder te mogen zetten.”

Voorwaarde echter om die premie te kunnen aanvragen is
een goedgekeurd ‘beheersplan’. Dit beheersplan maakt deel
uit van het ‘masterplan centrum Diksmuide’. Hoewel de
opdracht voor de opmaak van het beheersplan reeds in 2014
gegeven werd aan een studiebureau, is dit plan nog steeds
niet definitief goedgekeurd.

Onvoldoende opvolging

Luc Coupillie - Minister-President Geert
Bourgeois - Bart Rambour

Actieve Diksmuideling

Ook lijsttrekker Wim Aernoudt spreekt zich lovend uit over
Luc Coupillie. “Luc was de afgelopen jaren erg actief in de
provincieraad, veruit de meest actieve Diksmuideling! Met
zijn talrijke tussenkomsten wist hij vaak de pijnpunten in het
beleid aan te tonen.”

Tijdens de verkiezingen van oktober zal Luc Coupillie niet
alleen kandidaat zijn voor de provincieraad, hij is meteen
ook de eerste kandidaat die N-VA Diksmuide bekend maakt
voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het stadsbestuur blijft hier duidelijk in gebreke door dit
dossier onvoldoende op te volgen. Eerdere beloftes om het
beheersplan klaar te hebben tegen Pasen 2017 werden niet
nagekomen.
Herhaalde vragen hierover van N-VA op de gemeenteraad
werden door de sp.a-schepen arrogant weggelachen. En nee:
de schuld kan deze keer niet op dienst Onroerend Erfgoed
gestoken worden.

 ert Laridon
B
Ondervoorzitter

Afscheid van de Diksmuidse politiek
Dit jaar deden maar
liefst 3 leden van
N-VA Diksmuide mee
met de 1000 km voor
kom op tegen kanker:
Maarten Debruyne
Luc Coupillie
Koen Bostyn

Door zijn verhuis naar Veurne is ons gemeenteraadslid Bart Verbrugghe ook genoodzaakt om zijn
mandaten in de politie- en gemeenteraad stop te zetten. Na een parcours als medewerker, vooral achter
de schermen, van destijds HELA en PRO kwam hij in 2013 voor de N-VA Jan Colaert vervangen in de
gemeenteraad. Nu, vijf jaar later, komt daar vervroegd een einde aan.
Bart kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen periode. Enerzijds blij
dat hij nu en dan kon bijdragen om een aantal initiatieven gerealiseerd te krijgen.
Maar anderzijds ook het gevoel dat Diksmuide eigenlijk nog veel beter kan.
“Maar het is natuurlijk algemeen wel geweten dat de huidige meerderheid nu
eenmaal niet uitblinkt in luisterbereidheid, laat staan een tegensprekelijk debat
met de andere partijen rond de tafel. Ik zal vanuit mijn ooghoeken het reilen en
zeilen in Diksmuide uiteraard blijven volgen, maar nu vanop mijn terras met een
drankje. Aan iedereen een welgemeende “bedankt” voor het vertrouwen en tot
de volgende!”, besluit Bart.
Bart Verbrugghe

Kristof Rondelez volgt Bart op

Bart wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Kristof Rondelez. Kristof woont in Keiem en is leerkracht lichamelijke opvoeding in Klimop
Diksmuide, Sint-Kristoffel en Pervijze. Als hoofdtrainer van VVG Alveringem en coördinator G voetbal KSV Diksmuide is hij ook in zijn vrije tijd
actief bezig met het begeleiden van onze jongeren. Kristof kijkt er alvast naar uit om het mandaat op te nemen en onze partij te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Samen met het huidige team wil hij constructief samenwerken aan de toekomst van onze stad en dorpen.

diksmuide@n-va.be

Veilig thuis in een welvarend Diksmuide

www.n-va.be/diksmuide

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen
Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest,
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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 Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy
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