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Zonnestraal, openstelling 
en uitbreiding

Het domein Zonnestraal is 2,25 hectare groot. In 
2008 wordt een Masterplan opgemaakt om dit do-
mein om te vormen tot een openbaar en recreatief 
terrein. In 2009 wordt Zonnestraal laureaat voor 
het project “Speelgroen – tover jouw terrein om tot 
een groen avontuur” van het Vlaams Departement 
Leefmilieu. De uitbreiding en openstelling van het 
terrein Zonnestraal vragen om een onderbouwde 
ontwikkelingsvisie voor minstens 10 jaar. Dit is het 
doel van het Masterplan Zonnestraal en het project 
Speelgroen Zonnestraal. 

Familiefeest cD&V
Een gezellige kipfestijn waar jong en oud van harte welkom zijn.

Zaterdag 4 juni 2011 vanaf  17.00 uur in het OC Ingelram Roeselarestraat te Esen
Kaarten te bekomen bij alle bestuursleden.
Organisatie CD&V Diksmuide

www.cdenv-diksmuide.be

Duurzaamheid, ecologie, speelwaarde, 
veiligheid en ontsluiting zijn belangrijke 
parameters bij de ontwikkeling van 
de visie. Zowel KSA Torenwacht als 
speelpleinwerking Zonnestraal zijn vra-
gende partij voor een meer avontuurlij-
ke speelpleininrichting die toch voldoet 
aan alle veiligheidseisen. De inrichting 
van deze publieke ruimte moet ertoe 
leiden dat mensen deze ruimte ook 
effectief  gebruiken. Een hoogwaardige 
functionaliteit van de ruimte zorgt 
ervoor dat de gebruikers dit met een 
maximum aan comfort, een minimum 
aan hinder en op diverse manieren 
kunnen doen. We willen dit realiseren 
door het domein een openbaar karakter 
te geven in een nieuw concept, nl een 
verbinding voor fietsers en voetgangers 

tussen de verschillende omliggende 
woonwijken en de Woumenweg. Bo-
vendien wordt de hoofdtoegang geher-
oriënteerd in de Joe Englishstraat bij 
een goed uitgeruste parking. De aanleg 
van een ‘kiss and ride’ zone is hier 
perfect mogelijk. Tijdens deze legisla-
tuur heeft het stadsbestuur al 110.000 
euro geïnvesteerd in het domein Zon-
nestraal met een nieuwe afsluiting, het 
prachtig speelcomplex Zonneburcht 
en de renovatie van het gebouw De 
Torre. En we investeren verder in dit 
openbaar, groen en recreatief  terrein. 
In de gemeenteraad van 25 oktober 
’10 worden de herinrichtingswerken op 
het domein Zonnestraal voorgesteld 
voor een raming van 80.000 euro. Deze 
werken zijn gebaseerd op de doelstel-

lingen van het Masterplan Zonnestraal 
en het project Speelgroen. We voorzien 
de aanleg van diverse paden op het 
domein om de verbinding te realiseren 
tussen de woonwijken en de Woumen-
weg. Deze paden worden aangelegd 
in asfaltbetonverharding. Ter hoogte 
van de grote zandbank wordt een plein 
in betontegels gecreëerd waarop een 
aantal rustbanken worden voorzien. 
De Vlaamse overheid financiert boven 
op deze investering de aankoop van 27 
bomen, 755 heesters en 2.750 haag-
planten voor een geraamd bedrag van 
7.100 euro.

Marc De Keyrel
Schepen voor jeugd, onderwijs, sport 

en recreatie
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Stad koopt onbebouwd terrein 
bij stedelijke werkplaats

Onderhoud wegbermen

De stad koopt het onbebouwd terrein van de firma Pillaert. Het is de 
bedoeling deze ruimte te gebruiken als stapelplaats voor allerlei materialen. 
Door deze aankoop zal de stad efficiënter kunnen werken, aangezien het 
nieuwe terrein dicht bij de stedelijke werkplaats gelegen is. De materialen 
worden nu gestapeld op een stukje grond rechtover het bedrijf  Condeco. 
Dit terrein zal verkocht worden aan een aanpalend bedrijf.

Lies Laridon
Burgemeester-provincieraadslid

Achter de Ijzer wordt al het gras van 
de bermen afgemaaid en tezelfdertijd 
opgezogen om zo afgevoerd te worden 
naar een composteerbedrijf. Er werd 
gekozen om 1 strook (1.25m breed) af  
te maaien en te verwijderen.
Heel wat wegbermen achter de Ij-
zer hebben een grotere breedte dan 
hetgeen wordt afgemaaid. De niet 

gemaaide stroken zijn een ideale plaats 
voor wildgroei van allerhande planten 
die er niet thuishoren. Vooral distel- en 
rietgroei worden hierdoor in de hand 
gewerkt.
Dit jaar wil de stad de volledige weg-
berm onderhouden en investeert 
hiervoor extra 20.000 euro. Dit bedrag 
is nodig voor het maaien en voor de 

ophaling en verwerking van het maaisel.
Hierdoor wil de stad als overheid een 
voorbeeld zijn om vooral de wildgroei 
van distels tegen te gaan.  Ook voor de 
diversiteit van plantengroei is een doel-
gericht onderhoud noodzakelijk. Maar 
ook voor onze  vele fietsers is fietsen 
langs een mooi onderhouden wegberm 
een must. Op die manier willen we van 
Diksmuide een mooie en propere stad 
maken.
Langs deze weg willen we ook de parti-
culieren en  landbouwers aanmoedigen 
om op hun eigen terrein de wildgroei 
van distels tegen te gaan. 
 

Martin Obin
Schepen voor landbouw 

en wegbermbeheer

De WVI (West-Vlaamse Intercom-
munale), de stad en Infrax zijn de totale 
reconversie van het bedrijventerrein 
Heernisse aan het voorbereiden. Dit 
bedrijventerrein  is het oudste bedrij-
venterrein van Diksmuide en is aan een 
totale face-lift toe. Bij deze reconversie 
zullen de riolering, het wegdek, de voet-
paden, de fietspaden en de groenaanleg 
gerenoveerd worden.
De start van de werken is voorzien voor 
het voorjaar 2012.

Lies Laridon,
Burgemeester-provincieraadslid

Jaarlijks worden er heel wat 
middelen voorzien op de be-
groting voor het beheer en 
onderhoud van onze weg-
bermen langs de landelijke 
wegen. Het grootste deel 
van dit onderhoud wordt 
uitbesteed en gebeurt door 
een externe firma.  

Burgemeester Lies Laridon nabij het 
aangekochte perceel.

Reconversie bedrijventerrein Heernisse

Heernisse Diksmuide
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Veiligheid en preventie

SoundEar houdt continu het 
geluidsniveau in een ruimte in 
de gaten. Zodra het geluid bo-
ven een ingesteld niveau komt, 
waarschuwt het systeem door 
een alarmsignaal en een optische 
weergave in de vorm van een 
oor. De geluidlimiet kan eenvou-
dig worden ingesteld op één van 
de 16 standen tussen 40 en 115 
dB(A). De SoundEar geeft drie 
geluidsniveaus weer; een groen 
oor voor ‘ok’, een geel oor voor 
benadering van het maximale 
niveau en een rood oor voor 
overschrijding van het maximum 
niveau. SoundEar maakt het ge-
luidsniveau inzichtelijk en voor-
komt gehoorbeschadiging. 

De firma ABC-Beveiliging uit 
Zedelgem heeft in de lokalen van 
het gemeentelijk onderwijs te 

Beerst een brandbeveiligingsin-
stallatie geplaatst voor 6.945,79 
euro. Alle lokalen van het ge-
meentelijk onderwijs in de ves-
tigingen Keiem, Leke, Esen en 
Beerst zijn nu uitgerust met een 
brandbeveiligingsinstallatie.

Dagelijks worden mensen bui-
ten het ziekenhuis (thuis, op 
straat, op het werk of  tijdens 
het sporten) getroffen door een 
plotselinge hartstilstand. Tijdens 
een hartaanval moet men onmid-
dellijk kunnen ingrijpen of  de 
gevolgen zijn onomkeerbaar en 
het slachtoffer overlijdt. Snelle 
reanimatie in combinatie met het 
gebruik van een Automatische 
Externe Defibrillator (AED) 
vergroot het overlevingsper-
centage aanzienlijk. De eerste 
10 minuten na een hartstilstand 
zijn immers van vitaal belang, en 
deze korte tijdsspanne is dikwijls 
te kort vooraleer de hulpdiensten 
ter plaatse zijn. Een AED is een 
apparaat waarmee een elektrische 
schok aan het hart kan worden 
toegediend, indien er sprake is 
van een levensbedreigende hart-
ritmestoornis. Na het toedienen 
van deze shock, kan het hart 

weer zelf  een hartritme krijgen. 
Door de automatische werking 
van de AED is het voor omstan-
ders mogelijk snel en adequaat 
te reageren bij een plotselinge 
hartstilstand. Nog voordat de 
ambulance ter plaatse is, kan 
men al beginnen met reanimeren 
en defibrilleren. Snelle reanima-
tie (beademen en hartmassage) 
en het gebruik van een AED 
vergroot de overlevingskansen 
aanzienlijk. Twee jaar geleden 
heeft het stadsbestuur één AED 
aangekocht voor in het stedelijk 
zwembad De Kupe. Nu worden 
twee dergelijke toestellen aan-
gekocht, één voor de Stedelijke 
Sporthal en één voor de voet-
baltribune op het sportcomplex 
“De Pluimen”. De kostprijs voor 
beide toestellen samen bedraagt 
3.230,70 euro (BTW inbegre-
pen).

Marc De Keyrel
Schepen voor jeugd, onderwijs, 

sport en recreatie

De jeugddienst heeft één 
SoundEar-toestel aange-
kocht. Het SoundEar -toe-
stel (http://www.soundear.
com/noise-meters/soun-
dear.html) zorgt voor een 
constante controle van 
het geluidsniveau in een 
ruimte. 

Burgemeester Lies Laridon en Schepe-
nen Marc De Keyrel en Martin Obin bij 
het aangekochte AED toestel.
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Aanleg fietspad Moerestraat in Leke

Actie voor starters: 
opening starterscentrum Diksmuide op 6 mei

In de provincieraad van 27 mei 
werd de goedkeuring gegeven aan 
de openbare aanbesteding betref-
fende de aanleg van een fietspad 
Moere-Leke en dit op het grondge-
bied van Gistel (Moere), Koekelare 
en Diksmuide (Leke). Dit fietspad 
maakt deel uit van het provinciaal 
functioneel fietsroutenetwerk.  De 
nodige onteigeningen gebeurden 

reeds eerder.
Het betreft een fietspad in kws (asfalt) 
over een breedte van 2,75 meter en een 
lengte van meer dan 4 km. Er komt ook 
een fietsoversteek ter hoogte van het 
Lappersfort. De raming van het werk 
bedraagt 1.021.858,61 euro. Van dit 
bedrag is 963.128,24 euro ten laste van 
de Provincie (60%) en Vlaams gewest 
(40% in kader van fietsfonds). 

Vanuit de vaststelling dat steeds minder 
ondernemers van start gaan met een ei-
gen zaak, nam de Provincie het initiatief  
om zwaar te investeren in de ondersteu-
ning van starters in West-Vlaanderen. 
Sinds maart 2009 werd met steun van 
Europa en Vlaanderen 18 miljoen euro 
ingezet op een doorgedreven ‘starter-
politiek’ en werd ‘Actie voor Starters’ in 
het leven geroepen. Nieuw talent – jong 
of  ervaren, ambachtelijk of  hoogtech-
nologisch, ruraal of  stedelijk – de kans 
geven om in de best mogelijke omstan-

digheden de grote ondernemersstap te 
zetten is dé essentie van de provinciale 
Actie voor Starters. 
Het project biedt starters onder andere 
inhoudelijke begeleiding en ondersteu-
ning, waarvoor beroep wordt gedaan op 
Unizo, Voka, Syntra West, de Provinci-
ale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 
en het Ondernemerscentrum Kortrijk. 
Anderzijds ontwikkelt de Provincie 
een nieuw gespecialiseerd aanbod aan 
bedrijfsinfrastructuur. Hiervoor werden 
12 locaties geselecteerd, verspreid over 

de hele provincie. Op deze locaties ope-
nen nieuwe onthaalinfrastructuren hun 
deuren, goed voor meer dan 11.000 m² 
bijkomende bedrijfsruimte voor starters. 

Een van de locaties is Diksmuide. De 
opening van het starterscentrum vond 
plaats op 6 mei.

Burgemeester en provincieraadslid Lies 
Laridon bij de werken aan het fietspad.

Johan Blieck, Lies Laridon, Guido Decorte en Eric Huyghe. Contactgegevens provincieraadsleden: www.west-vlaanderen.cdenv.be

Het project Actie voor Starters kadert in het Economisch 
Impulsplan. Met het Economisch Impulsplan wil de Provin-
cie, samen met al haar partners, de toekomst van de West-
Vlaamse economie veilig stellen. De economische crisis, de 
braindrain, de globalisering, maar ook de eigenheden van 
een KMO-georiënteerd weefsel, confronteren ons immers 
met een aantal ernstige uitdagingen.
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