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Nieuwjaarsreceptie
N-VA Diksmuide
vrijdag 30 januari 2015
OC De Kring, Keiem
vanaf 20 uur

V.U.: Koen Coupillie, Esenplein 11A, 8600 Diksmuide

De voorzitter, mandatarissen en bestuursleden van N-VA Diksmuide nodigen u
vriendelijk uit voor onze jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie

Een jaar is weer verstreken. En wat voor een jaar is 2014 geweest
voor de N-VA! In mei een historische verkiezingsoverwinning gevolgd door eerst een akkoord voor deelname aan
de Vlaamse Regering en daarna voor deelname aan de
federale regering. Dit geeft ons de mogelijkheid om nu
echt werk te maken van de verandering die u verdient.
5/11/14 10:41

Wissel van de wacht
Het werd ook het jaar
waarin N-VA Diksmuide
afscheid moest nemen
van haar voorzitter
Pascalle Vanderbeke.
Langs deze weg wil
ik Pascalle nog eens
bedanken voor haar
mateloze energie en
enthousiasme voor onze
afdeling. We wensen
haar het allerbeste in
haar nieuwe woonst in
Veurne.

Wachten op beloftes
Voor de inwoners
van Diksmuide was
2014 dan weer een
jaar van wachten.
Wachten tot beloftes
zoals het wegwerken
van de zwarte punten

www.nva-diksmuide.be

eindelijk worden
uitgevoerd. Wachten op
open en transparante
beslissingen. Wachten
in de auto omdat
de signalisatie en
aankondiging voor
wegenwerken te
miniem, te laat of
helemaal niet voorzien
werden. Wachten tot
het gemeentebestuur
eindelijk de moed vindt
om de mobiliteit in de
stad aan te pakken.

Nieuwe
evenementenhal:
bode voor beterschap?
Maar we mogen
misschien rekenen
op beterschap. De
meerderheid besliste
om de nieuwe

In 2014 wogen we op het beleid
in Diksmuide. Die draad willen
we doortrekken in 2015
Koen Coupillie,
voorzitter N-VA Diksmuide

evenementenhal nu
toch te bouwen op de
site van de Boterhalle
en daarmee voeren
ze toch al één van de
programmapunten van
N-VA Diksmuide uit. Nu
maar hopen dat in 2015
die draad doorgetrokken
wordt en dat de
meerderheid ook de rest
van ons programma
uitvoert.

Ik wens u ten slotte
een zalig kerstfeest,
een gelukkig
Nieuwjaar en bovenal
een goede gezondheid.

De Grote Markt: snel, sneller, té snel
Alle partijen hadden de heraanleg van de Grote Markt van Diksmuide
opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Het is dan ook positief dat
de meerderheid deze belofte nakomt. Maar hoe raar het ook mag klinken,
het subsidiedossier voor het heraanleggen van de rioleringen voor de
Grote Markt, de Generaal Jacquesstraat, Stovestraat, Wilgendijk, Halve
Maanstraat, Italiëplein en Vaartstraat dreigt nu roet in het eten te gooien.
Het voorontwerp van rioleringsdossier moet namelijk uiterlijk eind januari
2015 ingediend worden. Aangezien hierbij ook de bovenbouw vernieuwd
wordt, moet alles nu snel worden uitgetekend door een studiebureau.
Ondergronds of bovengronds parkeren? Geen tijd meer om creatieve
oplossingen te bedenken. Verkeerscirculatie verbeteren? De oplossing
volgens de meerderheid: sluipwegen afsluiten en alle centrumverkeer
concentreren op het Kruispunt aan de fietsenhandel Stragier, waar ze
verkeerslichten zullen plaatsen.

Zal de meerderheid
opnieuw de fout maken
zoals dertig jaar geleden
met de Ring?

De N-VA sprak op die bewuste gemeenteraad alvast van een ‘Verkeersta-stil’-plan in plaats van een verkeerscirculatieplan. Om nog maar te
zwijgen over de nadruk die N-VA Diksmuide zelf legde in haar MOBIDIKverkeersplan voor Diksmuide op de mogelijkheid om met lussen te
werken en veel meer aandacht te besteden aan de voetganger en de fietser.
Willen wij ons binnen dertig jaar werkelijk afvragen waarom we indertijd
(vandaag dus) niet de weloverwogen beslissing genomen hebben om in
een ondergrondse parkeergarage en een goede mobiliteit te investeren?

Verkiezingsbeloftes
zijn één zaak, ze nakomen een ander

Nieuwjaarswens van
de N-VA-jongeren

De nieuwe Vlaamse en federale regering moet
momenteel vooral besparen om de excessen van
vorige regeringen te compenseren. Mochten
onze ouders dergelijke schulden nalaten, dan
zouden wij tenminste de erfenis nog kunnen
weigeren en zelf met een blanco blad starten. Bij
lokale besturen en overheden ligt dit duidelijk
anders: het wanbeleid van een generatie wordt
doorgeschoven naar de volgende.

Zo staat de frituur op de hoek van de
Woumenweg en de Cardijnlaan er nog
altijd vervallen bij, heeft de site rond Het
Leeuwtje in Esen alles behalve een frisse en
aantrekkelijk uitzicht en worden er nieuwe
afvalbergen gevormd naast de fietserstunnel
aan het Administratief Centrum.
Voor de aanpak van deze ‘blackpoints’ is geen
vooronderzoek of dure studie nodig. Enkel de
politieke moed om ze te laten opruimen. Zoals
was beloofd.

info@nva-diksmuide.be

Een ondoordachte beslissing en blunderende communicatie
resulteerden onlangs in een ware revolte bij de ouders van
Keiem en Leke. Met één pennentrek in een achterkamertje
werd het hele lokale onderwijslandschap, zonder enige
vorm van overleg, door elkaar geschud. De kleuterschool
en de basisschool zouden op een verschillende locatie
ondergebracht worden.

De propere aanblik
van Diksmuide laat
op zich wachten.

Verdwijnen het OC Lecca
en de brandweer in Leke?

De jarenlange stabiliteit van vele ouders werd daarmee heel koeltjes onderuit gehaald. Heftig en terecht protest kon dan ook
niet lang uitblijven toen het nieuws toch uitlekte. De inderhaast ingerichte infoavond in CC Kruispunt werd uiteindelijk een
dovemansgesprek.

Eerst beslissen, dan pas overleggen

De meerderheid is blijkbaar geschrokken van de voortdurende druk van ouders, oppositie en media, en bood uiteindelijk
haar verontschuldigingen aan bij monde van de schepen van Onderwijs. Er werd een werkgroep opgericht om te overleggen.
Iets wat voor N-VA Diksmuide al veel eerder had moeten gebeuren en eigenlijk een evidendie is bij zo’n dossier.
En er valt wel wat te overleggen ons inziens. Zijn de beoogde besparingen in tivoli-uren wel de echte reden? Zeker niet. Zijn
de graadsklassen minderwaardig? Ook niet, want er zijn net zoveel pro’s als contra’s in wetenschappelijke studies hierover.

Wat is de ware reden achter de beslissing?

Wat is het dan wel? Een nieuwe super-gesubsidieerde multifunctionele zaal in Leke? Aangezien ieder ingeschreven
kind een aantal vierkante meter subsidie hiervoor vertegenwoordigt, ligt daar wellicht al een sleutel. Of is het een
woonuitbreidingsgebied achter de brandweer en Lecca dat men wil gaan gebruiken? Maar wat dan met de brandweer en
het huidig OC Lecca? Die liggen op de toegang naar het woonuitbreidingsgebied. Of een combinatie van alles?
De hamvraag blijft: zal de meerderheid eindelijk openheid en duidelijkheid geven? Of gaan ze weeral de waarheid verzwijgen
en hopen ze dat door informatie achter te houden het vertrouwen van hun kiezers niet verloren gaat?

N-VA-visie over Stationsbuurt
vindt medestanders

Onze ouders en familieleden doen er werkelijk alles aan om ons een mooie toekomst te
bezorgen. We zijn ze daar ongelooflijk dankbaar voor. Maar zullen hun goede intenties
voldoende zijn? Ook wij, jongeren beseffen
dat vooral het economische klimaat waarin we
leven een doorslaggevende factor zal zijn.

In het beleidsplan 2014-2019 van de
meerderheidspartijen lezen we dat er zwaar
wordt ingezet op het wegwerken van zwarte
vlekken in het straatbeeld, die het uitzicht van
het openbaar domein in het centrum en de
dorpen verstoren. Die propere aanblik laat
wel lang op zich wachten.

Weet je zelf een ‘blackpoint’ zijn? Laat het ons
weten. Wij bundelen ze en kaarten ze aan tot
de stad er werk van maakt.

Blunderende meerderheid
ontketent schoolstrijd
tussen Leke en Keiem

Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Stationsbuurt
maakt heel wat inwoners bezorgd. Op de rijkelijk laat ingerichte
infoavond luisterde schepen De Keyser bovendien niet naar de
gemaakte bezwaren. De N-VA overlegde wel met de omwonenden en
maakte een eigen 3D-studie van de plannen.

VOOR N-VA-bijsturing

Wij legden volgende adviezen voor aan de bevoegde Gecoro-raad:

•
•
•

Beperk in de zone Mandel de bouwhoogte tot twee bouwlagen.
Het kopgebouw met acht bouwlagen op de site van De Lijn kan –
met een sterke architectuur – voor een geslaagde gevelwand zorgen.
Aan de zijde van de woonwijk moet het gebouw veel lager blijven.
Beperk ook in de zone Laure Frederiquelaan de bouwhoogte. De
inplanting van appartementen tot op 5 meter van de straat en het
park is te dicht.
De voorziene vijfde bouwlaag voor de projectzone ‘Patersvat’ dient
te verdwijnen.

De nieuwjaarswens van Jong N-VA Diksmuide
is dan ook dat ons gemeentebestuur eindelijk
rekening houdt met de volgende generaties bij
elke genomen beslissing. Wij wensen u alvast
een gelukkig en doordacht 2015.

•

Namens de N-VA-jongeren,

We zijn benieuwd of het stadbestuur deze keer wel zal luisteren …

Ella Schapman

De Gecoro nam in haar advies aan het schepencollege onze voorstellen
nagenoeg volledig over.

NA N-VA-bijsturing
www.nva-diksmuide.be
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
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De N-VA levert
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– onder wie één vicepremier – en twee
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op www.n-va.be
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staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.

Armoedebestrijding
Armoedebestrijding

25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
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en Ambtenarenzaken),
Jan Jambon
een N-VA ’ er. Als Kamervoorzitter kijkt
(vicepremier
en minister
van Binnenlandse
Zaken, Veiligheid, Grote Steden en
Siegfried Bracke toe op het goede verloop
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