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Gemeenteraadsverkiezingen 2012
Johan Blieck trekt de lijst!

In de aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezingen 
van oktober 2012 heeft het 
bestuur van CD&VPLUS 
Johan Blieck gevraagd de 
lijst te trekken. Ook plaats 
twee en de lijstduwer wer-
den ingevuld.

Johan is 50 jaar en zetelt al 2 bestuursperiodes als gemeenteraadslid en 1 bestuursperiode als 
provincieraadslid. Hij is landbouwingenieur van opleiding, gehuwd met Lieve Germonpre en va-
der van 3 kinderen. Hij is secretaris van het plaatselijk bestuur ‘Polder De Moeren’.  Met Johan 
Blieck wordt gekozen voor een man met ervaring.

Sabine Van der Maelen krijgt de tweede 
plaats. Sabine is OCMW-raadslid. Ze is 40 
jaar, gehuwd met Christophe Vanhove en 
moeder van 2 kinderen. Sabine is voor-
zitster van Unizo De Panne-Adinkerke en 
lid van de raad van bestuur in Unizo regio 
Westhoek. Ze is uitbaatster van 2 lingerie-
winkels in de Zeelaan.

Stemmenkanon Frans Buyse wordt lijstdu-
wer. Hij is 57 jaar en zetelt al 1 bestuursperi-
ode in de gemeenteraad. Hij is huisarts met 
een drukbezette praktijk op het Stati-
onsplein te Adinkerke, gehuwd met Hilde 
D’hoore en vader van 2 kinderen. Zijn vrouw 
Hilde was Schepen van openbare werken 
onder Burgemeester Degrieck.
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Samenwerkingsakkoord tussen Spa en CD&VPLUS

Werken aan de A-18

CD&Vplus zoekt … en vindt ook

Beide partijen zullen apart opkomen 
bij de komende gemeenteraadsver-
kiezingen en het resultaat van de 
kiezer afwachten. Indien door deze 
twee partijen de meerderheid in de 
gemeenteraad wordt behaald, zullen 
ze samen met elkaar in zee gaan om 
een nieuwe bestuursploeg te vor-
men.

Toen na het Burgemeesterschap van 
Johan Degrieck in 1994 de toen-
malige PVV samen met de SP een 
kartel sloot werd onze groep naar 
de oppositiebanken verwezen. Het 
was “wij tegen de rest”, 18 jaar lang. 
Wijlen Burgemeester Vanheste kon 
zijn ploeg immers gedurende al die 
jaren prima samenhouden.
Tijdens de laatste legislatuur zijn er 
breuken ontstaan in het kartel met 
zeer veel interne twistpunten en een 
hopeloos verdeeld Schepencollege. 
Binnen de VLD rommelt het al ja-
ren wat in vele dossiers besluiteloos-
heid heeft opgeleverd.
Vanuit de oppositie leverde onze 

fractie zware kritiek waar nodig en 
steunde onze fractie voorstellen die 
het verdienden. Bovenal hebben we 
ons steeds constructief  opgesteld. 
De laatste twee jaar is gebleken dat 
beleidsmatig SP.a en CD&VPLUS 
elkaar kunnen vinden. De lokale be-
stuurservaring van SP.a en de capa-
citeiten van CD&VPLUS groeiden 
naar elkaar toe, wat tot het huidig 
akkoord heeft geleid.
De Panne & Adinkerke hebben nu 
meer dan ooit behoefte aan een 
krachtdadig bestuur en een nieuwe 
invalshoek. Er zijn bergen werk te 
verzetten. CD&VPLUS is er klaar 
voor. 

CD&VPLUS De Panne-Adinkerke 
drong aan bij Minister Crevits om op 
de A-18 zgn. slimme signalisatie aan 
te brengen in de vorm van borden 
die reeds vanaf   Oostduinkerke er 
op wijzen dat er file staat aan de 
afrit van Adinkerke. Op die manier 

kan de bestuurder een afrit vroeger 
nemen of  is hij verwittigd van het 
mogelijk gevaar. Een tijdelijke oplos-
sing, inderdaad.  Intussen loopt de 
zware procedure voor een duurzame 
structurele oplossing verder. Als alles 
vlot verloopt voorziet het agentschap 
Wegen en Verkeer in 2016 te starten 
met de werken voor een definitieve 
oplossing van het file probleem. 

De verkiezingen van 2012 naderen 
snel. We zijn volop bezig met de 
opbouw van ons programma. Ook 
uw ideeën interesseren ons en we 
doen dan ook een warme oproep 
aan geïnteresseerden eventueel deel 
te nemen aan één van onze drie 
werkgroepen.
Onze lijst is bijna af, er zijn nog 
enkele plaatsen voor wie liever niet 
aan de zijlijn blijft staan.  Of  kent u 
iemand?  Laat het ons snel weten!

Voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2012 is 
er een politiek akkoord 
gegroeid tussen de Spa en 
CD&VPLUS. Beide partijen 
hebben zich tot elkaar ver-
bonden.

Op 26 september werd het 
wegdek van de autostrade, 
tussen Veurne en de Franse 
grens, heraangelegd. Hier-
voor werd de afrit Adinker-
ke gedurende een drietal 
weken afgesloten. 

De CD&VPLUS werkgroep definieert  een goeie kandidaat als: “iemand die in zijn domein 
weet wat er moet gebeuren in De Panne-Adinkerke, die een compromis kan aanvaarden en 
die zich na discussie kan neerleggen bij de mening van de meerderheid. 
CD&VPLUS biedt de geïnteresseerden een professionele campagne aan en een kans om 
niet alleen te zéggen hoe onze gemeente moet verbeteren maar vooral ook de kans om zelf 
voor die verbetering te zorgen.  Grijp ze!!! … en bel 0475/83 01 55 of  0475 36 57 31

Dank zij de tussenkomst  van de CD&VPLUS fractie werden de werken verlaat zodat onze 
gemeente bereikbaar bleef tijdens nog enkele zeer drukke weekenden van Plopsaland. De 
werken werden zo gepland dat ze op tijd gedaan zullen zijn voor de Halloweenperiode in 
De Panne en de gemeente voldoende bereikbaar zullen houden voor de komende Beach 
Endurance. Nog later plannen was gelet de onzekere weertijden onmogelijk.
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Tijd voor tussentijdse evaluatie

Wat verwacht de bevolking van 
een gemeentebestuur?
Onze inwoners verwachten een 
kordate aanpak van de proble-
men. Een bestuur dat ideeën 
lanceert, concepten uitwerkt en 
beslissingen neemt. Een bestuur 
met een eensgezind beleid, waar 
alle neuzen in dezelfde richting 
staan. 
Laten we als voorbeeld de mo-
biliteit eens bekijken. Tijdens 
de voorbije jaren zijn zeer veel 
oplossingen besproken: een 
ondergrondse parkeergarage 
onder Keesjesdreef, een onder-
grondse parkeergarage onder 
het Koningsplein, ondergronds 
parkeren onder de Zeelaan, 
ondergrondse garages onder de 
Zeedijk, een nieuwe randparking 
op de gronden van het KTA, 
ondergronds parkeren onder het 
Sloepenplein, …
Zeer veel ideeën, maar weet u 
waar er één parkingplaatsje is 
bijgekomen?  Wij alvast niet.
Dossiers die dan wel gerealiseerd 

werden, hebben een zeer lange 
lijdensweg afgelegd. 
Nemen we als voorbeeld de 
halve vernieuwde Zeelaan.
Tussen de eerste plannen en de 
uitvoering is tien jaar verlopen.  
We herinneren ons nog de hele 
hetze rond het negatief  advies 
van Monumenten en Landschap-
pen.  Het plan met een mooi 
kleurrijk plein voor de kerk. Of  
de palmbomen …
Dat de Zeelaan hét paradepaard-
je moest worden is normaal. 
Maar het kon veel beter.  De 
ontwerper kreeg carte blanche en 
stelde gelijmde keramische tegels 
en een gekleurde epoxy – tarmac 
voor.  Na enkele maanden stellen 
we nu vast dat meerdere tegels 
los komen, de zandkleurige rij-
baan zwart wordt en de sfeerver-
lichting de wettelijke 15 lux niet 
haalt. 
Sommige dossiers moet men on-
der de arm nemen en in Brussel 
gaan verdedigen. Mooi voorbeeld 
hiervan is de lijdensweg die de 

vernieuwing van de Duinhoek-
straat en de bouw van een nieu-
we surfclub ondervonden. 
CD&VPLUS vraagt dan ook 
aan de VEDA-meerderheid in 
dit laatste jaar van de legislatuur 
de lopende dossiers ter harte te 
nemen. De interne VLD ruzie 
rond de schepenwissel te stop-
pen en de fundamentele me-
ningsverschillen binnenskamers 
te houden.  
Er komen nog heel wat moeilijke 
realisaties op ons af.  De bouw 
van een nieuw sportcomplex, 
de renovatie van de Zeedijk, de 
situatie rond Plopsaland én de 
bijhorende  grote infrastructuur-
werken, enz…

Nog 1 jaar scheidt ons van de volgende verkiezingen. De 
kiezer zal zijn oordeel vellen over het gevoerde beleid 
van de VEDA meerderheid, maar ook van onze oppositie. 
Een ideale gelegenheid voor een tussentijdse evaluatie.

Deze CD&VPLUS ploeg zal zich alvast meer dan ooit constructief  blijven inzetten en meewerken aan plannen die de bewoner, tweedeverblij-
ver of toerist ten goede komen.  
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Provincie investeert fors in De Panne
De Provincie heeft vroeger reeds haar 
steun toegezegd aan de zgn. brug-tun-
nelconstructie aan het Groot Moerhof. 
De werken zijn ondertussen aanbesteed 
en zouden dus kunnen uitgevoerd 
worden. Ondertussen heeft de Provin-
cieraad ook de aanleg van het fiets-wan-
delpad langs de grens goedgekeurd. Op 
die manier wordt het circuit gesloten en 
kan men met de fiets rechtstreeks van 
De Panne naar De Moeren en verder 
het hinterland in. Voor onze toeristische 
dienst ligt hier een kans voor het grijpen 
om voor toeristen in De Panne een pro-
ject naar andere vormen van recreatie 
ontwikkelen. Johan Blieck en Guido Decorte merken nog op dat aan de Franse kant een fietspad wordt 

aangelegd waardoor je vanuit De Panne op de Franse netwerken kunt aansluiten.

Ik ben redder...

De 10 kustgemeenten betalen voor 
ongeveer 1450 redders allen samen 3,5 
miljoen euro. Daarnaast dragen ze ook 
bij in de werkingskosten van de IKWV. 
Ook de provincie levert een bijdrage, 
maar zelfs dat is niet voldoende om de 
financiële touwtjes aan elkaar te knopen. 
Om hier een mouw aan te passen is met 
het kabinet van Minister Crevits een 
overeenkomst afgesloten die een struc-
turele oplossing moet bieden. Crevits 
zal jaarlijks van 120.000 euro leveren. 
Dit geld moet in een aantal specifieke 
domeinen geïnvesteerd worden. 
Zo zal de opleiding van de redders 
verbeterd en uitgebreid worden. Ook 

wordt er geld voorzien voor de aankoop 
van het materieel. Je hebt er geen idee 
van hoeveel de reddingsboten, mira-
dors of  ander zaken jaarlijks kosten aan 
vervanging of  herstelling. Een goeie en 
goed op elkaar afgestelde communicatie 

tussen de verschillende veiligheidsdien-
sten is erg belangrijk. Ook hiervoor 
wordt geld voorzien. Kortom door deze 
inbreng wordt baden aan het strand 
weer ietsje veiliger. Maar toch blijft de 
boodschap: opletten aan zee.

Wij vinden het normaal dat 
ieder jaar opnieuw redders 
aan zee de zwemzones be-
waken. Maar wat kost dat? 

Pol George vindt het onverantwoord dat een veiligheidsdienst draaiende wordt gehouden 
met sponsoring. 
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