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Halfweg de legislatuur: een stand van zaken
Beste inwoner van (Groot-)Diksmuide
1 januari 2016 markeert de helft van deze legislatuur.
Als we een voorlopige balans mogen opmaken, stellen
we ons toch enkele vragen bij het gevoerde beleid.
Er is nog geen noemenswaardige vooruitgang inzake
de ring en verkeerschaos is het enige woord dat bij de
huidige situatie past. ’s Ochtends en ’s avonds staat alles
vast. Een evenement of werken leiden al te vaak tot een
enorm verkeersinfarct met soms gevaarlijke situaties.

Diksmuideling, de bouwwoede van het gemeentebestuur moeten betalen. Na het gigantische ‘succes’ van
de geveltuintjes schudde spa.-Open weer iets nieuws uit
hun mouw. Een hondenspeelweide van zo’n kleine 20
000 euro. En ondertussen zijn al onze kerken nog steeds
… kerken: meestal lege gebouwen , die met belastinggeld moeten onderhouden worden.
Ons oordeel over deze meerderheid is alvast niet positief. Nog drie jaar en dan is het aan u om te kiezen tussen het status quo en de verandering.

WIE BETAALT DE BOUWWOEDE?
De volledige focus van burgemeester en schepenen gaat
naar grote openbare werken. Het stadhuis, waarvan de
kosten blijven oplopen. De sportsite, waar plots toch
een zwembad kan bijgebouwd worden. De nieuwe Grote
Markt, die de omliggende handelaars ondanks fel protest toch door hun strot geduwd krijgen.
Door allerhande financiële constructies stijgt de schuld
van onze gemeente op papier amper. Toch zal u, de
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Scouts op zoek naar nieuw lokaal
De kogel is door de kerk: onlangs viel de beslissing om ons
verouderde zwembad De Kupe te vervangen door een nieuw
modern bad op de sportsite. Meteen zal opnieuw een punt
uit het N-VA-programma gerealiseerd worden. De verhuis
heeft echter ook gevolgen voor de scouts van Diksmuide.

Fietspaden teveel
hier, fietspaden
tekort ginder

Kreten en gefluister

De Frontzateroute, de recreatieve
oude spoorweg-fietsroute tussen
Nieuwpoort en Diksmuide die
eigendom is van en onderhouden
wordt door de provincie WestVlaanderen, is voor het stuk
tussen Pervijze en Ramskapelle
opgewaardeerd.

Auto’s zonder bestuurder zetten je af waar je moet
zijn en komen je op bevel van je smartphone terug
oppikken waar je ook bent. Of waarom het probleem
van een centrumparking op de Grote Markt volgens
de schepen binnen tien jaar achterhaald is.

De rijweg werd verbreed door
de randbegroeiing in te dijken
en een nieuwe bovenlaag werd
aangebracht. De gebruikers van dit

Op de lange termijn betekent het nieuwe zwembad een
flinke besparing voor de Diksmuidse belastingbetaler.
De uitgaven zullen immers beperkt worden (veel minder
energieverspilling) en de inkomsten zullen stijgen (meer
bezoekers).

VERRASSING 4: KOMEN ER VLUCHTELINGEN NAAR
DIKSMUIDE?

... of ‘Diksmuidse verrassingen’
VERRASSING 1: CENTRUMPARKING ACHTERHAALD?

VERRASSING 2: EEN SLAG IN HET WATER
De bouw van het nieuwe zwembad op de sportsite,
samen met de uitbreiding van de sporthal, blijkt nu
toch de beste optie. Of hoe er toch naar de N-VAoppositie geluisterd wordt. Mooi mooi. Alleen mag
je dan door die plotse wending niet vergeten de
communicatie aan te passen. Dat er over een breedte
van 15 meter acht reglementaire zwembanen mogelijk
zijn i.p.v. zes was even uit het oog verloren.
N-VA Diksmuide en de Diksmuidse Zwemclub
waren hier de verbeteraar van dienst.

VERRASSING 3: KEIEM AAN ZEE?
In het vooruitzicht van het onvermijdelijk stijgen van
de zeespiegel hebben ze in Keiem al een hele batterij

Maar na de afbraak van De Kupe zijn de scouts van
Diksmuide ook hun lokaal onder het zwembad kwijt.
De oude technische dienst, waar al het scoutsmateriaal en
het sjorhout opgeslagen ligt, verdwijnt binnenkort eveneens.
De N-VA-fractie stelde daarom op de gemeenteraad voor
om nu al na te denken over een nieuwe locatie voor het
scoutsheem. De voorziene ruimte voor een speelbos op de
sportsite lijkt ons alvast de ideale plaats om een nieuwe
‘Wal’ te bouwen. Wordt vervolgd!

N-VA Diksmuide aanwezig op
‘Dagen van de Mandataris’
De N-VA doet
aan permanente
vorming van zijn
mandatarissen
en bestuursleden.
Recent waren er
de ‘Dagen van de
Mandataris’ in
Brugge, Gent en
Edegem. Allen
waren een succes.
Onze lokale verkozenen
volgden verschillende
sessies, vol praktische
www.n-va.be/hamme
informatie en vorming en
debatten met parlementsleden

diksmuide@n-va.be

VERRASSING 5: VROLIJK GESCHILDER IN LEKE
Enige tijd geleden
werden er nieuwe
parkeervakken
geschilderd in
Leke. Creatief
schilderen zonder
rekening te
houden met de
reglementaire
voorziene vrije
afstand van 1,50
meter. Vanuit
Leke bereiken
ons bezorgde
reacties dat men
niet kan passeren
met een rolwagen
of kinderwagen
en moeders
met kinderen en rolstoelgebruikers op de rijbaan
gedwongen worden. Dit kan toch niet de bedoeling
zijn van het bestuur.

VERRASSING 6: DORP ZONDER PARKING
fietspad zijn laaiend enthousiast.
Zoals het er nu naar uitziet, kan
de route zowel recreatief als
functioneel gebruikt worden.
In de komende jaren wordt ook
het gedeelte tussen Pervijze
en Diksmuide op die manier
aangepakt. Niets dan lof voor dit
beleid.
Maar doordat twee bestuurlijke
overheden, Vlaanderen en de
provincie, elk hun ding apart doen,
krijgen we dus tussen Pervijze en
Diksmuide in de toekomst twee
parallelle fietssnelwegen. Dit is ‘het
voordeel’ van veel overheden te
hebben.

en fractiemedewerkers. Een
goed geïnformeerd mandataris
is er twee waard! Op de foto
herkend u twee van onze ‘sympathiekste’ deelnemers, Koen
Coupillie en Bert Laridon.

De vluchtelingen. Het gonst in Diksmuide van
geruchten. Komen ze nu of komen ze niet? En als ze
komen, waar komen ze dan en wanneer? Niemand
schijnt nog iets te weten. Vandaar onze dringende
oproep om hierover de bevolking meer en sneller
informatie te verstrekken. Verlos Diksmuide van die
prangende onzekerheid.

vuurtorens geplaatst. De aantrekkingskracht van dit
licht is zo groot dat je daar, als je niet oplet, volledig
uit de bocht gaat.

De heraanleg van de Keiemdorpstraat brengt
de leefbaarheid van Keiem in het gedrang. Alle
parkeerplaatsen verdwijnen in het centrum, er is
geen enkele parkeermogelijkheid meer bij de twee
dorpscafés, geen enkele parkeerplaats meer bij OC De
Kring. Onnodig te zeggen dat dit op weinig begrip
kan rekenen.

Minister Johan Van Overtveldt legt 1 jaar verandering uit
De nieuwe federale regering zit een jaar in het zadel. Zijn de
effecten van het herstelbeleid al merkbaar? En wat betekent
de taxshift, voor de economie en voor u? Pertinente vragen
die om pertinente en correcte antwoorden vragen.
N-VA Diksmuide was aanwezig in Kortrijk op de voorstelling ‘ 1 jaar verandering ‘. Minister van Financiën Johan Van
Overtveldt (N-VA) gaf er een interessante lezing en duidelijke stand van zaken en beantwoordde achteraf graag al
onze vragen. Van onze delegatie waren de vraagstellers van
dienst Jurgen Van Collie en Julie Vercooren.

In Vladslo, waar tweewielers
richting Esen en omgekeerd op een
veilige manier hun verplaatsing
willen maken, moeten ze daar toch
wel raar van op kijken.

www.n-va.be/diksmuide

