
We lanceerden het voorstel al net na 
de zomervakantie van vorig jaar.  
“Tijdens een mobiliteits-evaluatie 
pleitten we toen al voor een ver-

keersarm toeristisch hart van 
Westende-bad.” Verduidelijkt 
voormalig eerste schepen Liliane 
Pylyser-Dewulf  : “De Distellaan 

tussen Arendlaan en Priorijlaan en 
de Meeuwenlaan tussen Oorlogsin-
validenlaan en Koning Ridderdijk 
kunnen afgesloten worden voor alle 
doorgaand verkeer tijdens de maan-
den juli en augustus en dit tussen 10 
en 22 uur.  Nu  worden die straten 
ook al hoofdzakelijk als wandelstra-
ten gebruikt.” 

(vervolg lees p.4)
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Met de goedkeuring van 2 aanvullende politiereglementen 
tijdens de gemeenteraad van woensdag 11 mei kiest het Mid-
delkerkse gemeentebestuur (Open VLD-progressief Kartel) 
resoluut voor het voorstel van CD&V Middelkerke voor een 
verkeersarm Westende-bad.

CD&V-voorzitter Wim Desender, voormalig eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf en gemeenteraadslid André Mollet zijn tevreden met de 
invoering van een verkeersarm toeristisch hart van Westende-bad

Gemeentebestuur neemt voorstel 
verkeersarm westende-bad over van CD&V 
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Verkeersdoorstroming slijpebrug 
krijgt slechts halve oplossing 

(vervolg van p.1)
Met de invoering van de twee 
aanvullende politiereglementen 
waarbij de Distellaan tussen de 
Arendlaan en de Priorijlaan een-
richtingsverkeer in de richting 
van de priorijlaan wordt om zo de 
bestuurders toegang te verlenen 
tot hun garages wanneer de Meeu-
wenlaan tijdens de zomervakantie 
volledig afgesloten wordt voor alle 

verkeer, kiest het Middelkerkse 
gemeentebestuur voor het voorstel 
van de oppositie.
Ook het Comité Westende Leeft 
en de Handelaarsbond Westen-
de-bad kon zich vinden in het 
CD&V-voorstel.  “We zijn dan 
ook tevreden dat het gemeente-
bestuur naar ons geluisterd heeft.  
Een volgende stap is de installatie 
van wegneembare terrassen op de 

parkeerstroken.  Op die manier 
kunnen we een gezellig en aantrek-
kelijk plein creëeren.  Nieuwpoort 
deed dit vorig jaar al en nu al staan 
er alweer wegneembare terras-
sen in de winkelstraten van onze 
buurkustgemeente.  Ook deze 
zomer moet dit in Westende-bad 
kunnen.” Geeft CD&V-voorzitter 
Wim Desender nog een hint mee.

“Hoewel de aangelegde ringweg 
rond Slijpe wel het dorp ontlast, is 
de verbinding van de E40 naar de 
badplaatsen bijlange niet afgewerkt.  
De definitieve oplossing bestaat vol-
gens CD&V uit de aanleg van een 
nieuwe vaste brug en weg die de re-
cent aangelegde rotonde “Ijzerlaan” 
zullen verbinden met de ringweg 
Slijpe.  Op korte termijn is dit ech-
ter niet realiseerbaar”. Legt CD&V-
gemeenteraadslid Tom Houthoofdt 
uit..  “Daarom wilden we een korte-
termijnoplossing op tafel leggen en 
mee ondersteunen.  Het voorstel is 
tweeledig en  bestaat enerzijds uit 
het aanbrengen van proefverkeers-
lichten op het kruispunt Slijpebrug 
en anderzijds het opengaan van 
de brug voor (plezier-)scheepvaart 
limiteren tijdens de spitsmomen-

ten. De verkeerslichten moeten 
ervoor zorgen dat de verkeersas 
Spermaliestraat—Slijpebrug—Sper-
maliestraat meer voorrang krijgt op 
de as Vaartdijk-Zuid.  Het is vooral 
op topdagen, zaterdagmorgen en 
zondagnamiddag in het hoogseizoen 
dat de lichten actief  moeten zijn.  
In ons plan werden ook 3 voorsor-
teerstroken opgenomen op de drie 

armen van het kruispunt.”
En precies de verkeerslichten en de 
voorsorteerstroken zijn achterwege 
gebleven.  “Die zijn noodzakelijk 
om de veiligheid van zowel de auto-
bestuurders, de fietsers, voetgangers 
en omwonenden te garanderen. Nu 
is enkel een voorrang gecreëerd 
voor de Spermaliestraat.  De As-
vaartdijk-Zuid komende uit Leffinge 
en Nieuwpoort is volledig over het 
hoofd gezien.  De situatie is er zeker 
niet veiliger op geworden.” Gaat 
Tom Houthoofdt verder. “Boven-
dien vinden we het jammer dat er 
niet met de buurtbewoners werd 
overlegd.”

Vorig jaar stelde CD&V Middelkerke vast dat de Open 
VLD-Progressief Kartel-meerderheid nog geen werk had 
gemaakt van een verbeterde verkeersdoorstroming aan 
de Slijpebrug.  CD&V Middelkerke lanceerde toen een 
nieuw voorstel om bij de ‘flessenhals’ aan de Slijpebrug 
een betere verkeerscirculatie te creëeren.

Gemeenteraadslid Tom Houthoofdt is tevreden dat aan een oplossing gewerkt is voor 
de flessenhals maar vreest voor de veiligheid.
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CD&V pleit voor publieke toegang zon & zee-site

OCMW
Blijvende aandacht voor 

sociale huisvesting

Noteer alvast in 
je agenda 

“De vroegere vakantiestraat, die 
als centrale as de verbinding maakt 
tussen de Essex Scottishlaan en de 
Bassevillestraat, moet opnieuw voor 
het publiek opengesteld worden.” 
Verdedigt buurtbewoner en CD&V-
voorzitter Wim Desender het 
standpunt. “Met de komst van het 
asielcentrum werd de vakantiestraat 
aan beide zijden van Zon & Zee 
met een zwaar hekken afgesloten.  

Het recht van doorgang voor voet-
gangers en fietsers uit 1985 werd 
in 2002 omgeleid ten noorden van 
het huidige hotel. Met de huidige 
beslissing wordt het volledig recht 
van doorgang weggeveegd en komt 

er niks in de plaats. CD&V Middel-
kerke pleit voor zekerheid en wil dat 
het recht van doorgang voor fietsers 
en voetgangers ook in de toekomst 
gegarandeerd blijft.” Aldus Wim 
Desender.

Al jaren zet de CD&V-fractie zich 
in om meer betaalbare en kwali-
teitsvolle woningen te realiseren in 
Middelkerke. Met regelmaat moe-
ten de fractieleden: Dirk Gilliaert, 
Ronny Devriendt en Linda Cob-
baert  kritiek spuiten in de OCMW-
raad omdat er te weinig initiatieven 
worden ondernomen en te weinig 
beschikbare geldmiddelen worden 
gebruikt voor sociale huisvesting.  
Gelukkig hebben wij op vraag van 
woonmaatschappij “ Woonwel” 
de vraag gekregen om in het kader 
van het grond-en pandendecreet , 
OCMW-grond in een woonuitbrei-
dingsgebied te Slijpe te verkopen. 
Met deze goedkeuring zouden er 
een 15-tal sociale woningen kun-

nen gerealiseerd worden. Dit zal 
een mengeling zijn van koop-en 
huurwoningen.   De gronden van de 
kerkfabriek zouden eveneens aange-
kocht worden zodat dit een globaal 
woonproject zou worden.
De CD&V-fractie ijvert dan ook dat 
met de opbrengst van die verkoop 
andere NIEUWE  bouwprojecten 
zouden gerealiseerd worden.

Zondag 25 september 2011 : 
Ontbijt met algemeen CD&V-
voorzitter Wouter Beke en 
JONGCD&V-voorzitter Pie-
ter Marechal, CC De Calidris, 
Strandlaan 1, 8434 Westende.   
Vanaf  8 uur is iedereen welkom.

Zaterdag 22 oktober 2011 : Breu-
gelavond met CD&V-Middel-
kerke, Zaal Ter Zelte, O. Spruyt-
testraat 5, 8433 Slijpe.  Om 19.00 
verwachten we iedereen.

Tijdens de gemeenteraad 
van 11 mei keurde de Mid-
delkerkse gemeenteraad 
onder impuls van de Open 
VLD-Progressief Kartel-
meerderheid de afschaffing 
van een bestaande erf-
dienstbaarheid tot publieke 
doorgang van het domein 
Zon & Zee goed.  CD&V wil 
echter dat het domein voor 
iedereen toegankelijk blijft 
als ‘dorpspark’ voor de be-
woners van Westende-dorp. 

Tussen de gebouwen met in totaal 450 woongelegenheden kan een dorpspark gecre-
eerd worden. Bewoners van Westende-dorp Dirk Gilliaert en Wim Desender pleiten 
voor het weghalen van de twee afsluitingen zodat de ex-Vakantiestraat weer publiek 
toegankelijk wordt.
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Besparing in het OCMW staat 
ten gunste van vriendjespolitiek!

CD&V-lid worden is… kansen krijgen
CD&V Middel-

kerke wenst u een 
prachtige zomer !

Op zich is dit een goed initiatief.     
Helaas stellen wij als fractie vast 
dat bij de beleidsbeslissingen enkel 
gekeken wordt naar hun politieke 
vriendjes en niet naar de kostprijs! 
Denken wij maar aan het leveren van 
voedingsproducten en geneesmid-
delen aan het woon-en zorgcentrum 
waarbij duizenden euro’s zouden 
kunnen bespaard worden! Dit is 
weinig motiverend voor onze trouwe 
en goede OCMW-medewerkers.

De meerderheidspartijen 
Open-VLD en Progressief 
Kartel communiceren regel-
matig naar de OCMW-me-
dewerkers dat er bespaard 
moeten worden…

Ronny Devriendt, gewezen OCMW-voorzitter Dirk Gilliaert en Linda Cobbaert ijveren 
binnen de OCMW-raad voor rechtvaardige en sociale initiatieven.

Wil je meer weten over CD&V Middelkerke?  Wil je onge-
zouten je mening geven over wat er in je buurt gebeurt?  
Zijn de woorden respect, gezin, rechtvaardigheid, goed 
bestuur, Vlaanderen, zorg, veiligheid, vereniging of enga-
gement voor jou meer dan zomaar woorden? Wil je niet 
langer aan de zijlijn staan?
Dan krijg je nu de kans…

Neem contact met ons op via wim.desender@skynet.be 
of  bel 0475/42 63 70.

CD&V kan jou helpen… Jij kan CD&V helpen…


