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Nieuw ‘Yserheem’ mijlpaal 
in de diksmuidse zorgsector
Toen we begin februari 2010 de eerste kranen zagen ar-
riveren op de werf voor de bouw van het nieuw woon-
zorgcentrum had niemand kunnen geloven dat we me-
dio november 2011 zouden klaar zijn met de bouw. Een 
buitengewone samenwerking van bestuur, architecten, 
ingenieurs, aannemers en werklieden heeft tot dit uitzon-
derlijk resultaat geleid. Dit wordt een unieke realisatie in 
deze legislatuur waarop we terecht trots mogen zijn. Het 
concept is doordacht, de architectuur modern, de ener-
gievoorziening uiterst groen en efficiënt.
De officiële opening is voorzien voor 11.11.11
Lees het hier, op pagina 4!

Aanleg ringweg 
op goede weg

Dat er in Diksmuide een zuidwes-
telijke ringweg komt is nu zeker. 
Deze ringweg wordt aangelegd 
door het Vlaams Gewest maar de 
stad volgt het dossier op de voet. 
De administratieve stappen die 
moeten genomen worden vooral-
eer de werken voor de aanleg van 
de ring kunnen starten, vorderen 
goed. Minister Hilde Crevits kwam 
persoonlijk naar Diksmuide om 
over dit dossier te overleggen.
Lees het hier, op pagina 4!

OCMW Raadsleden Björn Debruyne en Werner Verheecke samen met 
Voorzitter Robert Bailleul aan de achterzijde van het nieuwe RVT

Nieuwjaarsreceptie 
CD&V Diksmuide

U wordt van harte uitgenodigd 
op onze nieuwjaarsreceptie 

Zondag 15 januari 2012 
vanaf  10.30 uur in zaal Triangel 

Smissestraat 7, 
8600 te Nieuwkapelle 

CD&V Kaarting 
Iedereen van harte welkom op 

onze jaarlijkse kaarting 
Zaterdag 18 februari 2012 vanaf  
14.00 uur in zaal St Sebastiaan 

St. Sebastiaanlaan 8, 
8600 te Diksmuide
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Aanleg ringweg op goede weg

Een chronologisch over-
zicht van de stappen die al 
gezet zijn
- 21/06/2007: De provincieraad 
keurde de voorlopige vaststelling 
goed van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Zuidwestelijke om-
leiding Diksmuide.
- 24/10/2008: De Minister van 
ruimtelijke ordening keurde het pro-
vinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
“Zuidwestelijke omleiding Diksmui-
de “ definitief  goed.
- De administratie Wegen en Verkeer 
liet proefboringen doen in de zomer 
van 2009.
- Op 3/6/2009 werd een startnota 
goedgekeurd in de gemeentelijke 
begeleidingscommissie.
- 6/7/2009: In de provinciale 
auditcommissie (PAC) werd een 
bijkomende voorwaarde gesteld 

voor de realisatie van de 
ring. Er moet met name een 

plan opgemaakt worden voor 
de aanpassing van de doortocht 

(Esenweg) na realisatie van de ring. 
- Eind 2009: Voor de opmaak van 
dit plan stelde de stad studiebureau 
Jonckheere aan.
- 17/05/2010: Door het gewest werd 
het studiebureau Arcadis aangesteld 
voor de opmaak van een kennisge-
vingsnota in het kader van de pro-
ject-MER (milieu-effecten-rapport). 
Deze nota geeft aan hoe de diverse 
disciplines zullen bestudeerd worden, 
dus welke onderzoeken er zullen 
gebeuren (bv impact op geluid, op 
landschap, onroerend erfgoed…).
- 26/10/2010. De kennisgevings-
nota werd volledig verklaard door de 
dienst MER.
- 13-11-2010 tot en met 3-12-2010: 
De kennisgevingsnota werd ter in-
zage gelegd van de burgers.

Huidige fase:
Het studiebureau Arcadis maakt het 

Project-MER op. Hierbij worden de 
vooropgestelde onderzoeken die in 
de kennisgevingsnota voorzien zijn 
ook daadwerkelijk uitgevoerd en 
worden milderende of  flankerende 
maatregelen voorgesteld. Dit pro-
ject-MER zou dus rond Nieuwjaar 
moeten ingediend zijn en voorgelegd 
worden aan de Provinciale Audit-
commissie (PAC)
Tevens wordt er een overeenkomst 
gemaakt met Infrabel omdat er een 
nieuwe tunnel gebouwd wordt onder 
de spoorweg.

Volgende stappen:
- archeologisch onderzoek
- onteigeningen
- stedenbouwkundige aanvraag
- Opmaak bestekken  voor tunnel, 
brug over Ijzer en omleidingsweg
- Aanbesteding
- Uitvoering werken

Lies Laridon
Burgemeester-provincieraadslid

De twee grote binnentuinen wor-
den oordeelkundig ingericht. De 
kant van de bewoners wordt een 
zintuigprikkelende tuin met geu-
ren en kleuren. Aan de kant van de 
inkom en de cafetaria zal het kunst-
werk van Nick Ervinck prijken, een 

gedurfd sculptuur van een streekge-
noot, die reeds wereldfaam geniet. 
Dat Jan Hoet het kunstwerk komt 
inleiden op de opening is veelbete-
kenend.
De kamers zijn 27 m2 groot, heb-
ben een eigen toilet en douche, be-
schikken over een koelkastje en een 
kluis. De binnenkleuren symbolise-
ren de kleuren van een boom: gelijk-
vloers de bruinrode stam, de eerste 
verdieping de groene bladeren en de 
tweede verdieping de blauwe lucht. 
Er zijn zithoeken, gezamenlijke 
verblijfsruimtes, open terrassen, ei-
gen keukentjes op de verdiepingen, 
verpleeglokalen, kinelokaal, enz.

De zeer grote cafetariaruimte zal 
optimaal benut worden als sociaal 
restaurant maar zal ook ten dienste 
staan van verenigingen, die samen 
met het animatieteam ruimte zullen 
krijgen voor creatieve activiteiten.
Zeker is dat we fier zijn op het gele-
verde werk. Onze senioren hebben 
hier recht op. Het is de taak van een 
maatschappij om te zorgen voor 
de mensen, die in de laatste fase 
van hun leven zijn. Hen een leuke, 
aangename, veilige thuis bezorgen is 
een goede investering.

Robert Bailleul
Voorzitter OCMW

Het concept is doordacht, 
de architectuur modern, de 
energievoorziening uiterst 
groen en efficiënt. De of-
ficiële opening is voorzien 
voor 11.11.11. Alle inwoners 
kunnen een kijkje komen 
nemen op zaterdag 10 de-
cember van 10 tot 17 uur.

Nieuw ‘Yserheem’ mijlpaal in de diksmuidse zorgsector
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CD&V Diksmuide steunt de enor-
me investeringen in de stedelijke 
infrastructuur voor het verenigings-
leven. Nieuwe jeugdlokalen voor 
Chiro Keiem, extra bergruimte voor 
Chiro en KLJ in Esen, volledige re-
novatie van het domein Zonnestraal 
en nieuwe lokalen voor KSA en 

speelpleinwerking Zonnestraal zijn 
enkele realisaties. Het verenigingsle-
ven in de dorpen is erg belangrijk en 
investeren in de ontmoetingscentra 
is van levensbelang. Het volledig 
nieuw OC Ingelram Esen is prach-
tig, de renovatie van OC Ter Zaele 
Beerst en OC Lecca Leke is heel 
geslaagd. Bovendien vernieuwen en 
verruimen we de infrastructuur in 
diverse OC’s met o.m. tafels, stoe-
len, bestek, servies, vaatwasmachine, 
babbelbox, frigo’s, diepvriezer, 
barstoelen. Ook de sportinfrastruc-
tuur kent een uitbreiding met extra 
kleedkamers, tennisterreinen, kiss-
and-ride zone, nieuwe paden, enz. 
De bouw van een tweede sporthal 
en een nieuw zwembad wordt meer 
en meer realistisch. Onze stedelijke 
technische dienst beschikt boven-
dien over een ruim gamma voor 
de uitleendienst ten dienste van de 
Diksmuidse verenigingen. Er wor-

den nieuwe tafels, stoelen en podia 
aangekocht. De stedelijke uitleen-
dienst is GRATIS voor alle vereni-
gingen. Enkel de service voor het 
vervoer is betalend en kost 25,00 
euro.

Naast de infrastructuur en de lo-
gistieke hulp is de financiële on-
dersteuning een derde pijler in het 
vrijwilligersbeleid van onze stad. 
Het stadsbestuur verdeelt in 2012 
net geen 200.000 euro aan subsi-
dies aan diverse verenigingen. Als 
we dit vergelijken met 2006, dan 
is dit een stijging van ongeveer 35 
procent. CD&V Diksmuide zal in 
de toekomst blijven ijveren om het 
verenigingsleven en haar vrijwilligers 
te ondersteunen.

Marc De Keyrel
Schepen voor jeugd, 

sport en recreatie

2011 is het Europees jaar 
van de vrijwilliger. CD&V 
Diksmuide heeft enorm 
veel waardering en res-
pect voor het Diksmuidse 
verenigingsleven en haar 
vele vrijwilligers. CD&V 
Diksmuide is enorm fier 
dat het stadsbestuur op 22 
mei 2011 voor de 1ste maal 
een vrijwilligersfeest werd 
georganiseerd voor alle 
vrijwilligers i.s.m. de orga-
nisator van Ten Vrede. Een 
gigantisch succes.

CD&V Diksmuide heeft een warm hart voor het verenigingsleven

Onze CD&V burgemeester en schepenen met enkele raadsleden.



RUP Sportpark
Vooreerst is er het deel-rup sport-
park dat voorziet in de bestendiging 
en uitbreiding van het sportpark . 
Hierdoor ontstaan er nieuwe mo-
gelijkheden voor een bijkomende 
sporthal, een nieuw zwembad en 
een nieuw voetbalterrein in de on-
middellijke nabijheid van de huidige 
sportzone. 

RUP Esenweg
Verder is er het deel-rup Esenweg 
langs de N35. Dit deel-rup schept 

mogelijkheden voor grootscha-
lige kleinhandel. De bedoeling is 
om een cluster voor grootschalige 
kleinhandel, dit is dus voor winkels 
die een grote oppervlakte vergen, 
te voorzien zodat versnippering via 
het fenomeen van de baanwinkels  
zoveel mogelijk vermeden wordt. 
Bedoeling is dat de mensen meer 
in Diksmuide kunnen blijven om 
te winkelen en dat inwoners van 
omliggende gemeenten ook meer en 
meer de weg vinden naar Diksmuide 
voor al hun inkopen. Zo wordt ook  

de positie van de kleinhandel in de 
binnenstad versterkt.

RUP IJzer Noord
Een derde deel-rup  heet deel-
rup IJzer Noord. Hierbij krijgt de 
huidige handelszaak  Delva  de 
mogelijkheid om uit te breiden. Een 
tweede optie is dat er een nieuwe 
handelszaak komt. 

RUP IJzer Zuid
Het laatste deel-rup  heet “IJzer 
Zuid”. Dit is het gebied tussen de 
toekomstige ring  en de IJzer. Ten 
zuiden van de spoorweg gaat het 
over de IJzerboomgaard, het nieuwe 
provinciaal domein op de oude 
KTA-hoeve. 
Ten noorden van de spoorweg 
wordt een nieuw gemengd stedelijk 
gebied van een 10-tal hectare gecre-
eerd met open bebouwingsstructuur 
waar zowel  lokale bedrijven  als 
gemeenschapsvoorzieningen  een 
plaats kunnen krijgen.  Dit is de 
locatie waar de stad een nieuwe eve-
nementenhal zal bouwen en waar 
de politiezone Polder een nieuw 
zonaal hoofdkantoor zal bouwen. In 
dit deel zijn een aantal wijzigingen 
aangebracht met betrekking tot de 
nodige onteigeningen, de groenbuf-
fer en het verloop van de vlavaart.
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Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 
afbakening kleinstedelijk gebied definitief vastgesteld

De provincie stelde het PRUP definitief vast. Naast de 
eigenlijke afbakeningslijn, staan er 4 deel-rup’s 
op het programma.

Uw provincieraadsleden

Provincieraadsleden Johan Blieck, 
Lies Laridon, Guido Decorte en 
Eric Huyghe

Zie ook:
www.west-vlaanderen.cdenv.be


