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men tegels te herleggen. De dure 
zandkleurige epoxy rijbaan is niet 
kleurvast. Bij regenweer blijven er 
veel plassen staan. De voetpaden 
zijn niet onderhoudsvriendelijk en 
bij vorst erg glad. En tot slot heb-
ben we nog altijd maar een halve 
Zeelaan. 

De schepen beloofde in 2012 te starten 
met de vernieuwing van het gedeelte 
Zeelaan tussen de Markt en de Lin-
denlaan. Ook daar wordt er terug half  
werk geleverd. Enkel de rijbaan wordt 
vernieuwd. In de volksmond zal men 
nog steeds spreken van de oude en de 
nieuwe Zeelaan.

Schepen Florizoone tolereerde geen 
pottenkijkers en trok het dossier volle-
dig naar zich toe. Terwijl hij alle media-
aandacht opeiste rond de palmbomen 
vergat hij zelf  stedenbouwkundig 
advies te vragen aan Monumenten en 
Landschappen. De werken werden 
noodgedwongen één jaar uitgesteld. 
Met een zware prijsindexatie van 155 
000 euro als gevolg. Voor dergelijke 
flaters krijg je in de privé je C4.

Sinds de voorlopige oplevering 
worden er onafgebroken put-
ten gemaakt en zijn de  vloerders 
onafgebroken bezig met losgeko-

Kostprijs van
de nieuwe zeelaan

CD&VPlus: “De Zeelaan moest “de Rambla 
Florizona” worden, het is uiteindelijk een 
veel te duur project geworden waarbij de 
gebreken zich blijven opstapelen.”

De heraanleg van de nieuwe Zeelaan tussen Nieuwpoort-
laan en de Markt heeft 5,2 miljoen euro gekost. De werken 
zelf, destijds begroot op 2,1 miljoen euro, hebben uitein-
delijk 2,65 miljoen euro gekost. Deze overschrijding  van 
550 000 euro is ten dele te wijten aan indexatie, zitbanken, 
fietsrekken, asbakken, afvalkorven, reservetegels en uitzet-
tingsvoegen die oorspronkelijk vergeten waren. 
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Bram Degrieck op dreef

Dat Bram Degrieck on-
verwacht tot Schepen van 

Toerisme werd verkozen, 
weten we ondertussen wel.  Een 

schepen uit de oppositie … geen 
evidente situatie. Ondertussen heeft 
Bram Degrieck er zijn draai gevon-
den.

Het is één voor twaalf

Een toerismevisie ontwik-
kelen vraagt een grote 
inspanning van iedereen!  
De sector is het econo-
misch hart van onze ge-
meente – de fundamenten 
van onze welvaart. Primair 

is de vraag waar we 
met De Panne & Adin-

kerke naartoe willen.

De Panne is het resultaat van 
waar een compleet gebrek aan 

visie kan toe leiden.
Incoherente beslissingen en een 
tekort aan consequente leiding zijn 
de oorzaak van de malaise.
Dé uitdaging is het opstellen van 
een masterplan,  een leidraad voor 
de huidige en volgende generaties 
bestuurders.  Een blauwdruk zo-
dat  een sociaal, cultureel, econo-
misch, urbanistisch én toeristisch 
kompas wordt aangereikt. 
Een duidelijke koerszetting dringt 

zich op!  ONZE Schepen van 
Toerisme Bram Degrieck is al 
gestart op het departement Toeris-
me, zijn beleidsnota is in opmaak 
en zal binnenkort worden voorge-
steld.

We hebben alle troeven in handen: 
prachtige natuurgebieden, een 
uniek strand, gemotiveerde on-
dernemers,  een hooggewaardeerd  
patrimonium,  een mooie mix van 
bevolkingsgroepen,  vele sport en 
culturele activiteiten,… ALLES 
om te slagen.
Nu nog een duidelijk plan en we 
zijn vertrokken voor een nieuw De 
Panne & Adinkerke.

Nieuwe gezichten in de politiek met 
een duidelijke mening, Liselot, Bruno en 
Sandra: “We hebben nood aan een nieuw 
project waar alle belanghebbenden hun 
schouders onder steken en die onze 
gemeente terug op de kaart zet waar het 
thuis hoort : aan de top”.  

30% winst bij 
gezamelijke energieaankoop

In een 
vorige 

editie 
van ons 

huis-aan-
huisblad 

informeerden 
we u over de 

mogelijkheid mee 
te doen met de 

groepsaankoop voor 
elektriciteit of  gas, 

een initiatief  van de provincie. 
Er is massaal gereageerd en het 

resultaat van de veiling is gekend. 
Voor wie zijn contract pas op het 
eind van het jaar vervalt, wordt 
er nog een veiling in het najaar 
gehouden. De overstap wordt 
kosteloos geregeld door de ener-
gieleverancier. Het voorstel gaat 
over een contract van 1 jaar en 
de provincie engageert zich om 
volgend jaar opnieuw een veiling 
te organiseren. Kortom een klant-
vriendelijke manier om minder 
dure energieprijzen te betalen. 
Wie kan daar nu tegen zijn?

Provincieraadslid Johan Blieck: “24000 in-
schrijvingen, was een onverhoopt succes”. 
Frans Duyck en vele anderen genieten 
hierdoor van 33 % lagere gas- en 15 % 
lagere elektriciteitsprijs. 
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Nieuwe verkaveling
voor Adinkerke

Leegstand in De Panne

De oude brouwerij (Van-
neste) St. Cecile gelegen 
in de Stationsstraat wordt 

verkaveld. Een promotor 
zal er een zestal woningen 

bouwen.

De wegenis wordt later in het openbaar 
domein van de gemeente opgenomen. 
Dergelijke projecten kunnen we alleen 
maar toejuichen. Temeer omdat deze 
verkaveling de mogelijkheid biedt de 
onveilige Stationsstraat voor fietsers 
aan te pakken. 

De doelstelling is tweevoudig: vanuit 
de Stationsstraat via de grindweg naast 
huisnummer 34 een fietsroute realise-
ren naar de Ackethofwijk (Heldenwijk).  
Alsook vanuit de Stationsstraat een 
fietspad aanleggen via de spoorwegpar-
king naar de verkaveling Huyzentruyt 
t.h.v. de Noordhoekstraat.
Twee fietstracées die een veilig alterna-
tief  zijn voor de gevaarlijke Stations-
straat!

CD&VPlus maakt zich zor-
gen over de leegstand in 
het winkelcentrum van onze 
gemeente. De laatste jaren 
zijn er veel oude gebouwen 
afgebroken en vervangen 
door nieuwbouw. Meestal 
handelspanden met een 

grote oppervlakte 
die aantrekkelijk zijn 

voor winkelketens. Dit 
fenomeen doet de huur-

prijzen stijgen, zelfs tot 
7000 euro/maand (!). Voor 
een kleine zelfstandige is dit 
onbetaalbaar. Daarbij schrik-
ken de kalme winterperiodes 
vele handelaars af om te 
investeren aan de kust. De 
leegstand in de kuststreek is 
hierdoor hoger dan 10%.

Ook stadskernvernieuwing, mobiliteit 
en parkeerbeleid kunnen de leegstand 
verminderen. Het uitwerken van een 
globaal gemeentelijke commercieel plan 
dringt zich op. Een commerciëel plan 

dat gaat van het Koningsplein tot aan 
de Nieuwpoortlaan. Zeelaan dorp moet 
het beginpunt zijn van het commerciële 
centrum terwijl het park de verbinding 
moet worden tussen de twee polen.

Reeds bij het afleveren van de bouw-
vergunning zou er rekening moeten 
gehouden worden met de commerciële 
oppervlakte. Grote winkelruimten 
opsplitsen in kleinere met elk een 
aparte inkom moet mogelijk zijn. Voor 
oudere panden zou een renovatiepre-
mie een stimulans kunnen zijn.

De gemeente kan de leegstand niet 
alleen oplossen, maar ze kan wel een 
klimaat creëren dat investeren in De 
Panne aantrekkelijker maakt.

Liselot Ameloot en Freek Feys steken hun 
nek uit. Ze verwachten van het Schepen-
college dat ze volop meegaan in het voor-
stel van Frans Duyck voor een veiligere 
Stationsstraat. 

Sabine Van der Maelen staat niet alleen als 
ze stelt dat het  gemeentebestuur meer 
winter activiteiten moet voorzien. Sche-
pen Bram Degrieck zal met zijn dienst 
voor toerisme reeds de eerste aanzet 
geven, hij wil door meer winteractiviteiten 
te organiseren de kalme wintermaanden 
overbruggen. 

“t Moet veranderen!”
Wiene zegje?

Iedere inwoner van de gemeente kreeg 
onlangs een OpenVLD pamflet in 
zijn brievenbus. Hun beloftemolentje 
draait reeds op volle toeren. Demo-
cratie, toekomstvisie, lange termijn 
denken, afschaffen van belastingen…., 
allemaal holle slogans. Hun charme-
offensief  start deze keer wel erg vroeg. 

CD&VPlus weet dat onze inwoners 
wel snuggerder zijn dan dat. 
Een partij die al 30 jaar De Panne & 
Adinkerke meebestuurt kan nu niet 
zeggen dat alles anders wordt in de 
toekomst. Het lijkt wel een bloemle-
zing uit de visioenen die futurologen 
voorspellen.

Ze hebben ondertussen voldoende 
bewezen dat ze onbekwaam zijn, hun 
interne ruzies hebben de gemeente 
genoeg lamgelegd.
Hun kartel wordt niet gesteund door 
de eigen leden, niet van NVA, niet van 
Open VLD.  Met deze mannen en 
vrouwen zal er niets veranderen!
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Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Frans Duyck
(frans.duyck1@telenet.be)
www.cdenvplusdepanne.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Werk in eigen regio

Onlangs werd door de Resoc 
Westhoek met steun van gedepu-
teerde Guido Decorte en pro-
vincieraadslid Johan Blieck een 
jobsite opgestart waarin vacatures 
uit de streek worden gepresen-
teerd. Steeds wordt er gesproken 

over onze jonge gasten die weg-
trekken naar Gent of  Brussel, de 
braindrain uit de Westhoek. Met 
dit initiatief  hopen we weer wat 
meer kansen te geven aan de eigen 
jeugd om in onze streek werk te 
vinden. Kortom, de zoektocht van 

werkgever en werknemer een klein 
beetje te vergemakkelijken. 

Surf  dus naar www.werkindewest-
hoek.be en wie weet, vind jij wel 
de job van je leven. Succes!

Nieuw politiecommissariaat
voor de zone Westkust

Er blijkt in de politieraad 
reeds geruime tijd beslist 
te zijn een nieuw politie-
commissariaat te bouwen. 
Niet in De Panne natuur-

lijk, maar in Koksijde. Het 
kostenplaatje is niet min.

Men schat zo’n 15 miljoen euro te 
verdelen over de drie gemeenten. 
Voor De Panne betekent dit een 
uitgave van ongeveer 4 miljoen 
euro. Onze fractie vindt dit be-
hoorlijk duur maar dat is niet te 
verwonderen als je weet dat het 

project door de Vlaamse bouw-
meester Bob Van Reeth wordt 
gesuperviseerd. 

Onze agenten moeten uiteraard 
goed gehuisvest zijn, dat betwist 
niemand.  Waarom moet dit echter 
zo extreem duur?
Uiteindelijk loopt Koksijde weg 
met een mooi bouwproject op 
onze kosten. Wij vinden dit  veel 
geld in een tijd waarin iedereen 
gevraagd wordt de buikriem aan 
te halen. CD&VPlus eist dat dit 
project soberder en functioneel 
aangepakt wordt.

Fractieleider Johan Blieck en schepen 
Bram Degrieck zijn bezorgd en reageer-
den gevat: “Een politiekantoor moet geen 
paleis zijn.  Het is niet het gebouw dat 
voor de veiligheid zorgt, maar wel de 
agenten op straat.”


