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Provincie organiseert 
samenaankoop groene energie

Dat elektriciteit en gas duur 
zijn, is geen geheim. De Pro-
vincie organiseert daarom 
een samenaankoop om op 
die manier lagere prijzen te 
bekomen. 

Groene energie is niet langer duurder 
dan de gewone vormen van energie. 
Door zoveel mogelijk mensen in te 
schrijven in 1 pakket probeert de 

provincie om zo laag mogelijke prijzen 
te bekomen. Inschrijven is volledig vrij 
en kan tot 5 februari. Op 6 februari 
wordt door een gespecialiseerde firma 
een veiling gehouden waaruit dan de 
laagste bieder wordt weerhouden. Na 
de veiling krijgt U dan een definitief  
voorstel. Op basis hiervan beslist U 
of  U al of  niet inschrijft en dus geniet 
van een lager elektriciteits- of  gas-
tarief. Dit tarief  geldt voor één jaar, 

daarna organiseert de Provincie een 
nieuwe veiling. Het is dus niet zo dat 
U na één jaar zelf   de markt moet 
opgaan.

Geïnteresseerd? Surf  even naar
www.samengaanwegroener.be of  
bel naar 0800-18711

Johan Blieck
Provincieraadslid

Bij deze nodigt het CD&V bestuur 
De Panne U en Uw vrienden uit op 
de regioreceptie op 20 januari 2012 
vanaf  19u.30. Gastspreker is minister 
Hilde Crevits. De regioreceptie is de 
ideale gelegenheid om even bij te pra-
ten bij een droogje en een natje om 
het nieuwe jaar weer volop te kunnen 

beleven. Let op de receptie gaat door 
in het Gemeentehuis van De Panne!
Inschrijven kan via mail bij 
e.vancouillie@skynet.be of  bij één 
van de bestuursleden. Mis dit niet!

Johan Blieck
voorzitter CD&V De Panne

CD&v De Panne wenst u en uw dierbaren een voorspoedig en gelukkig 2012!
En dus… nodigen we u uit op 
NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE PANNE op 20 januari 2012!
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Er diende een opvolger te worden 
gekozen, en dat verliep allesbehalve 
van een leien dakje.  Raar maar waar: 
de hele historie leidde tot de verkie-
zing van CD&VPLUS gemeente-
raadslid Bram Degrieck als nieuwe 
Schepen van toerisme, evenementen 
en feestelijkheden.

De hele geschiedenis kan u verder in 
dit krantje vinden, voor wie de feiten 
wenst.

“Belangrijker dan terugkijken op de 
voorbije maanden, zijn echter de 
maanden die komen”, aldus Bram 
Degrieck.

“Ik krijg zeer veel de vraag van in-
woners of  deze situatie wel werkbaar 
is:   “een Schepen uit de oppositie, 
dat levert toch moeilijke situaties 
op?”.  Dat het geen evidente werksi-
tuatie oplevert, dat is duidelijk.  Maar 
binnen het Schepencollege werden 
duidelijke afspraken gemaakt, en ik 
ben er van overtuigd dat iedereen 
binnen het Schepencollege kan leven 
met de huidige situatie en dat de wil 
er is om vooruit te komen.  Meer 
dan ooit moeten we positief  inge-
steld zijn” zegt Degrieck.

Ook binnen onze CD&VPLUS frac-

tie werden de voor- en nadelen van 
een Schepenmandaat uitvoerig be-
sproken alvorens de kandidatuur van 
Bram werd ingediend. CD&VPLUS 
zal zeer duidelijk oppositie blijven 
voeren: slechte voorstellen worden 
weggestemd, goeie voorstellen krij-
gen onze steun. 

“Er is geen enkele reden waarom wij 
als fractie het geweer van schouder 
zouden moeten veranderen, integen-
deel. We kunnen ons nu veel beter 
informeren over de stand van zaken 
betreffende sommige dossiers. Bo-
vendien verwachten we geen nieuwe 
grote projecten meer voor het laatste 
jaar voor de verkiezingen, integen-
deel, een aantal dossiers werden in 
de koelkast geplaatst door de meer-
derheid, denken we maar aan de 
nieuwe Zeedijk.  Een aantal andere 
projecten zijn reeds beslist en klaar 
voor uitvoering, zoals de uitbreiding 
van het kerkhof.  Een aantal dos-
siers die niet vooruit raken zullen we 
proberen te her-activeren” aldus de 
voorzitter Johan Blieck.

Bram kan uiteraard niet aanblijven 
als fractieleider van de oppositie.  
“Jammer, want het lag me wel.  Het 
fractieleiderschap wordt overgedra-
gen aan Johan Blieck, die onze nr 1 

is voor de verkiezingen van 2012.  
Als Provincieraadslid heeft Johan 
zeer veel contacten die we binnen de 
gemeente zeer goed kunnen gebrui-
ken.”.

“Als nieuwe Schepen van Toerisme 
heb ik een heel uitdagende bevoegd-
heid.  Ik heb er zeer veel zin in!  Ik 
wil zeker een aantal eigen klemtonen 
leggen op ons toeristisch aanbod.  
Momenteel ben ik mij in de dos-
siers aan het inwerken, om tegen 
het einde van het jaar naar buiten te 
komen met een pakket ideeën.  Ik 
wil eerst zeer veel luisteren naar de 
verschillende diensten binnen de ge-
meente, een overleg op gang trekken 
met HORECA, UNIZO, de cam-
pinguitbaters, de verhuurkantoren, 
….  Daarna zal ik een aantal voor-
stellen doen, die misschien niet alle-
maal in 2012 zullen kunnen worden 
uitgewerkt, maar dan is ’t voor de 
volgende jaren.  Een hele boterham 
werk dus, bovenop een nu al drukke 
professionele agenda.  Gelukkig heb 
ik een goed draaiende Dienst voor 
Toerisme, waar het personeel ook 
voor “de vooruit” is!” besluit Bram 
Degrieck.

Namens de CD&V-fractie
Johan Blieck,

voorzitter CD&V De Panne

Een schepen uit de oppositie?
Dat er al geruime tijd spanning heerst binnen het kartel 
vEDA (SP-a & vLD) is nagenoeg door alle inwoners van 
onze gemeente geweten.  De interne ruzies binnen de 
vLD én binnen de vEDA fractie bereikten met het ontslag 
van Schepen Decoussemaeker in mei 2011 een hoogte-
punt.
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2006
Het kartel VEDA (SP-a & VLD) 
wint de verkiezingen, CD&VPLUS 
haalt 7 zetels op 21.  Vanheste 
wordt voor de derde termijn Burge-
meester.

2007
Burgemeester Vanheste overlijdt, 
de discussie omtrent zijn opvolging 
splitst het kartel.  

Mei 2011
Schepen Decoussemaeker heeft er 
genoeg van en neemt ontslag.

Mei 2011-september 2011
De VEDA-meerderheid heeft twee 
kandidaten voor de opvolging, 
beiden VLD: M. Linthout en C. 
Delrive. Deze laatste dient een indi-
viduele voordrachtsakte in, gesteund 
door de SP-a fractie binnen de 
VEDA en het Vlaams Belang.  De 
VLD steunt hem niet.

September 2011
De voordrachtsakte is niet geldig, 
want niet ondertekend door de 
meerderheid van de gemeenteraads-
leden.  Onze fractie weigert de hete 
kolen uit het vuur te halen, kiest 
voor geen van beide en tekent de 
voordrachtsakte niet.

September 2011-
november 2011
De procedure van 2 maanden loopt 
af, een nieuwe procedure voor 
voordracht van een Schepen wordt 
gestart.  Elke fractie (dus: VEDA, 
CD&VPLUS én het Vlaams Belang) 
kan een kandidaat Schepen voordra-
gen.

Eind oktober 2011
Christophe Delrive dient voor-
drachtsakte in, getekend door 7 
gemeenteraadsleden.  CD&VPLUS 
dient ook een voordrachtsakte in 

en draagt Bram Degrieck voor als 
nieuwe Schepen.

2 november 2011
Gemeenteraad: Bij een geheime 
stemming in de gemeenteraad haalt 
Bram Degrieck, onverhoopt, 12 
van de 21 stemmen en wordt zo de 
nieuwe Schepen van Toerisme, eve-
nementen en feestelijkheden.  
Een Schepen uit de oppositie dus…

Kroniek van een verkiezing van een schepen uit de oppositie: 

Hoe kan dat?

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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Stel…  je buurman koopt een mo-
bilhome  om naar zijn werk te gaan. 
Wat gaat er dan door je hoofd? 
Datzelfde  gevoel overviel mij vier 
maand geleden.
Op de gemeenteraad van 26 juli 
werd na het verlaten van de zaal 
door pers en publiek  een officieus 
plan voorgesteld om in te gaan op 
het voorstel van Plopsaland om 
samen een subtropisch zwembad te 
bouwen.

Ik schrok. Eerst omdat er van de 
meerderheid een initiatief  kwam, 
weliswaar niet van hen. Ook van 
het  bedrag, namelijk 750.000 € per 
jaar gedurende 20 jaar voor een 
toen  extreem vaag project. En nog 
meer omdat wij blijkbaar de enigen 
van de gemeenteraad  waren bij wie 
dat ‘goede’ nieuws erg kritisch werd 
bekeken. Want, zoveel geld uitge-
ven, één jaar voor het einde van de 
legislatuur, en de volgende drie le-
gislaturen daarmee opzadelen, voor 
een project dat totaal niet beant-
woordt aan de doelstelling waarvoor 
een gemeente een zwembad bouwt, 
dat kon er niet in. En die doelstel-
ling lijkt simpel: zwemgelegenheid 
verschaffen voor scholen, senioren, 
clubs en inwoners aan een demo-
cratische prijs. En vermits het enige 
detail dat die bewuste avond kon 
vernomen worden, de mogelijkheid 
was het bad tijdelijk in slechts 3 
banen  te verdelen, was mijn oor-
deel snel gemaakt: een goeie zaak 
voor Plopsaland, maar wat wint De 
Panne?

Onze fractie stelde zich de vraag 
of  het wel opportuun is om als 
gemeente mee te investeren in een 
privé-project  dat toen niet beant-
woordde aan onze doelgroep. 

Ik vroeg de voorzitter om een 

afspraak. Het gesprek met dhr  Van 
den Kerkhof  verliep  constructief. 
Er werd veel besproken, evenveel 
geluisterd.  Ik zei hem dat we als 
minderheid  in de gemeenteraad dit 
project nooit zouden kunnen tegen-
houden, maar dat het een troost zou 
zijn, mocht er een afzonderlijk 25m-
zwembad  komen, met minstens 4 
banen en met een temperatuur van 
27° i.p.v.  31° zoals bij een subtro-
pisch zwembad. 

De openingstijden en tarieven zul-
len te vergelijken zijn met die van 
het huidig gemeentelijk zwembad. 
Nooit, zelfs niet op de drukste 
Plopsa-dagen, zal een inwoner ge-
weigerd worden. Wie komt zwem-
men, krijgt toegang  tot het volledig  
complex. Voorlopig is er niets uit-
gewerkt voor de tweede verblijvers, 
dat kan na de gemeenteraadsverkie-
zingen van volgend jaar. Als onze 
fractie die wint, wordt alles in het 
werk gesteld  om dat te realiseren. 
Wat nu wel  vast staat, is dat alle 
officieel in De Panne gevestigde ver-
enigingen aan dezelfde voorwaarden 
zullen toegelaten worden. Ook met 
de scholen zal maximaal rekening 
gehouden worden. Wat zeker  tot 
de mogelijkheden behoort, is dat 
het zwembad minstens één dag per 
week om 7 uur ’s morgens open kan 
zijn. Wie de situatie in Nieuwpoort 
kent, weet dat dit garant staat voor 
succes.
Omdat we niet zeker waren van het 
resultaat van dit gesprek, en omdat 
niemand van het schepencollege 
iets afwist van het ontwerp, ont-
hield onze fractie zich de volgende 
gemeenteraad bij de stemming. Het 
is  jammer dat het project door de 
meerderheid toen al werd gestemd. 
Het maakte de mogelijkheid druk 
uit te oefenen om meer te bekomen, 
heel moeilijk. 

Hopelijk zal De Panne uiteindelijk 
toch hetgeen kopen wat het nodig 
heeft. Het wordt dus geen mobil-
home maar een personenwagen op 
maat. En zo kan ik mij met mijn 
fractie toch verzoenen met dit pro-
ject. En met veel vertrouwen uitzien 
naar de uiteindelijke realisatie. Want 
als er nu al zoveel rekening met 
onze opmerkingen werd gehouden 
, dan belooft de samenwerking met 
Plopsaland heel positief  te worden.
Tot in het zwembad!

Frans Buyse
gemeenteraadslid

Zwemmen in de panne…


