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HET NIEUWE ONTMOETINGSCENTRUM WOUMEN
STAAT IN DE STEIGERS

Werken Rijkswachtstraat
en Bortierlaan zitten op schema

Na uitgebreide overlegrondes met de Woumense verenigingen en het bewonersplatform, waarna de plannen
definitief vorm kregen, diende schepen voor cultuur
Karline Ramboer de omgevingsvergunningsaanvraag
in. De aflevering van de vergunning wordt hoopvol afgewacht. Ondertussen loopt de procedure voor de aanduiding van de aannemers. Verwacht wordt dat de werken
starten in het vroege najaar, zodat in de volgende lente
de zaal feestelijk kan geopend worden.

De Rijkswachtstraat en de Bortierlaan zijn cruciale
linken tussen de nieuwe woonwijken en het historische
stadscentrum. Binnenkort wordt de verkaveling Tuinwijk met zo’n 180 woningen en appartementen aangelegd. En in sportpark De Pluimen wordt druk gebouwd
aan de tweede sporthal en het zwembad. Vandaar dat
schepen voor openbare werken Bieke Moerman en
schepen voor mobiliteit Kurt Vanlerberghe ijverden
voor de aanleg van afzonderlijke fietspaden in de Rijkswachtstraat en in de Bortierlaan. Sinds kort wordt het
kruispunt van de Tuinwijk (fietsstraat) met de Esenweg
tijdens de ochtendspits bemand door politieagenten,
zodat jonge fietsertjes hier veiliger de Esenweg kunnen
oversteken. De werken in beide straten zullen normalerwijze beëindigd zijn tegen het bouwverlof 2018.

JONGSOCIALISTEN NU OOK
IN DIKSMUIDE
Voel je je hart links bonken en
wil je actie ondernemen.
Sluit je dan aan bij ons. Contacteer
bo.vermet@hotmail.com

PENSIOENAVOND BOND MOYSON
donderdag 24 mei
om 19 u.
in het dienstencentrum
(zaal Gerlacus),
Maria Doolaeghestraat 2

http://diksmuide.s-p-a.be/

Maatschappelijk werker van de
Bond Moyson Karline Ramboer
geeft concrete antwoorden op
essentiële vragen: hoe wordt mijn
pensioen berekend? Wanneer kan ik met pensioen?
Welke mogelijkheden en stelsels bestaan er?
Wat met cumul binnen verschillende stelsels? Werken na pensioen?
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Op 14/10/2018 kiezen we
een nieuwe gemeenteraad.
Graag stel ik u alvast 9 nieuwe,
enthousiaste kandidaten voor,
die er stuk voor stuk in geloven dat
Diksmuide nog beter kan en zich
hier ten volle
voor willen inzetten.
Samen met de rest van de ploeg
willen ze gaan voor een
samenleving waarin iedereen gelijke
kansen krijgt.
Ides Maes, voorzitter sp.a-open

Zaterdag
1 september
14.00 uur

FIETSTOCHT
vertrek parking
CC Kruispunt
19.00 uur
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m

V.U. Kurt Vanlerberghe, Woumenweg 109, Diksmuide | VERKIEZINGSDRUKWERK
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De nieuwe kandidaten
Harley Deopere

Het Bedelf 15
Esen
student rechtspraktijk
(assistent-)voetbalscheidsrechter in eerste
provinciale en secretaris
jongsocialisten
“Ik wil mij inzetten om
de kansarmoede, vooral bij
jongeren, te verminderen. Iedereen
moet de kans krijgen om binnen zijn stad of dorp
deel te kunnen nemen aan activiteiten. Uitsluiting en
sociaal isolement kunnen immers niet.”

Bo Vermet

Keiemdorpstraat 70
Keiem
studente sociaal werk
voorzitter jongsocialisten
“Ik wil streven naar
rechtvaardigheid en
gelijke kansen voor alle
mensen. sp.a gaat ervan uit
dat iedereen een volwaardige
plaats verdient in de samenleving.
Daar wil ik in Diksmuide mijn eigenste steentje toe
bijdragen.”

Charlot Van D’Huynslager

Vanessa De Latter

“Voor mij is het
belangrijk dat elk kind
gelijke kansen kan
krijgen in het onderwijs.
Niet alle kinderen hebben het
voorrecht om in een kansrijk gezin op
te groeien. Net die kinderen hebben
extra ondersteuning nodig om verder te ontplooien.
Enkel zo kunnen zij de cirkel doorbreken.”

“#nieuwsocialisme:
iedereen telt!
sp.a-open staat voor
“hulp” (kinderopvang
verruimen en zorg op maat
voor elke hulpbehoevende),
“samen” (ondersteuning
buurtwerking, toegankelijk lokaal bestuur) en een
“duurzaam en sociaal leven” (vrijetijdsnetwerk voor de
jeugd en lokale ondernemingen in de spotlight zetten),
kortom een beleid waarbij iedere inwoner telt.”

Björn ‘Backero’ Debackere

Tino Goethals

Hugo Verrieststraat 6
Beerst
waarnemend directeur
GO! Basisschool W’ijzer

Stationsstraat 13 bus 1
Diksmuide
barman sportbar Time Out

“Diksmuide moet leven
en bruisen en daar wil
ik alles voor doen, zowel
achter als vóór de toog.”

Lange Veldstraat 82
Diksmuide
ergotherapeut

Dodepaardenstraat 37
Keiem
kwaliteitscontroleur CNH
Zedelgem
Chirokok tijdens
zomerkamp,
bestuurslid toneelkring
Tervaete en Samana Keiem
“Rood zit me al levenslang
in het bloed. Ik wil me inzetten
voor zwakkeren in onze maatschappij, jongeren en
ouderen, zonder de milieuproblematiek te vergeten.”

Mark Vanblaere

IJzerlaan 11
Diksmuide
bruggepensioneerde
culturele duizendpoot,
medebezieler van de
Filmclub en een manusjevan-alles voor progressief
Diksmuide
“Als doorwinterd fietser vind ik
dat we als zwakke weggebruiker onze
plaats in het openbaar domein moeten opeisen. Met
de aanleg van nieuwe fietspaden en de inrichting van
de Generaal Baron Jacquesstraat en Grote Markt is al
een aanzet gegeven. Maar we moeten zeker nog een
tandje bijsteken.”

Cesarno ‘Cesi’ Grooten
Kloosterstraat 11
Leke
onderhoudstechnieker in een
instelling voor volwassenen
met een beperking
voorzitter feestcomité Leke,
lid bewonersplatform

PLECHTIGE OPENING GROTE MARKT 19/5/2018
Na de geslaagde nieuwe Generaal Baron Jacquesstraat,
die in de maand juni 2017 in gebruik kon genomen
worden, levert schepen voor openbare werken Bieke
Moerman nu ook een prachtige nieuwe Grote Markt
af. Kom alvast massaal naar het openingsmoment om
18.00 uur, waarna we met een hapje en een drankje
een gezellige avond inzetten. Met deze nieuwe Grote
Markt zet de stad in op een belevingsplein, waar ontmoeten terug centraal staat.

“In deelgemeenten moet
meer georganiseerd worden
voor 13 tot 16-jarigen. Ze vinden vaak
geen plek om samen te komen. Met ondersteuning van
de stad en de inzet van ouders als vrijwilliger kunnen
wonderen gedaan worden”.

Stern Cordy

Lijnzaadstraat 12
Diksmuide, maar met roots in
Vladslo en Keiem
bediende bij de R.S.Z.
“Als gewezen lid van
de OCMW-raad wil ik
mij inzetten voor een
kwalitatieve zorg, die voor
iedereen toegankelijk is.”

Fiets- en wandelverbinding tussen
IJzertoren en Dodengang
De laatste hand wordt gelegd aan deze nieuwe recreatieve attractiepool. Straks kun je vanaf het nieuwe provinciale domein IJzerboomgaard, dat opent in september, op een bijna volledig afgescheiden pad wandelen
en fietsen naar de Dodengang en omgekeerd. Schepen
voor mobiliteit Kurt Vanlerberghe en schepen voor
toerisme Karline Ramboer benadrukken de grote
meerwaarde voor Diksmuide. Met het Stiltepad en de
Frontzate wordt Kaaskerke het Diksmuids mekka voor
joggers, fietsers, wandelaars en hun trouwe viervoeters.
Genieten!

