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Een gemiste 
kans…
De provincieraad heeft een aantal 
subsidiereglementen goedgekeurd 
rond de herdenking van de 100ste 
verjaardag van WO I. De subsidies 
moeten de gemeenten stimuleren om 
rond dit thema toeristische projecten 
uit te werken.
In de gemeenteraad heeft onze fractie 
reeds verschillende keren de vraag 
gesteld wat er zou gebeuren rond 
de herdenking van WO I. De Panne 
heeft achter het front een belangrijke 
rol gespeeld door onder andere de 
huisvesting van de koninklijke familie 
waardoor veel prominenten naar hier 
kwamen. Ook was het hotel Ocean 
erg belangrijk voor de verzorging van 
de gewonden. 
Telkens wij in de gemeenteraad vragen 
wat er gebeurd met deze kans krijgen 
wij altijd hetzelfde antwoord: “we zijn 
er mee bezig”.  Dit is ondertussen al 
twee jaar aan de gang zonder dat we 
er iets van gemerkt hebben. Ze zijn 
dus toch wel erg stil bezig. In een 
tijd dat er op alle niveaus (Europees, 
federaal, Vlaams en provinciaal) 
subsidies worden uitgedeeld is het 
symptomatisch voor De Panne dat 
hier kansen worden gemist. Volgens 
CD&VPLUS moet er dan ook in de 
volgende legislatuur een ambtenaar in 
dienst komen die zich specifiek met 
deze materie bezig houdt.

Provincie- en gemeenteraadslid  Johan 
Blieck verwijst naar Koksijde waar ze er 
een erezaak van maken om telkens zoveel 
mogelijk subsidies binnen te halen.
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Grote zandwerken op het strand van de 
panne tegen de 1000-jarige storm

Ook de West-Vlaamse kust werd in 
1953 getroffen door een zeer zware 

storm waarbij o.m. Oos-
tende onder water kwam te 

staan en andere kustgemeenten 
zware schade leden. De oudere 

inwoners van onze gemeente 
herinneren zich nog steeds hoe 

de zee in De Panne een zeer hoog 
peil bereikte en hier en daar de dijk 
overspoelde met alle schade van 
dien.

Door de opwarming van de aarde 
stijgt de zeespiegel. 
Reden tot paniek? NEEN. Is de 
dreiging reëel? JA, absoluut! 
Daarom werd een plan 
ontwikkeld die de kust beschermt, 
duurzamer en bestand maakt. 
Bij het dimensioneren van deze 
bescherming werd rekening 
gehouden met de geschatte 
zeespiegelstijging tot het jaar 2050. 
Het spreekt voor zich, dat in functie 
van de verdere evolutie van het 
kustprofiel, in de toekomst ook nog 

onderhoudswerken zullen nodig 
zijn.

Welke werken worden er dan uitge-
voerd? Van De Panne tot Nieuw-
poort wordt zand aangevoerd om 
het strand hoger en breder te maken 
waardoor de zware golven beter 
worden gebroken.
Op het strand van De Panne werd 
vanaf  17 oktober zand aangevoerd.  
200 grote vrachtwagens per dag  
reden gedurende 20 werkdagen via 
de autosnelweg naar de “Rampe” ter 
hoogte van de Bortierlaan tot aan 
het Canadezenplein .
Volgend jaar wordt de duinpanne 
achter de zeewering richting Frank-
rijk aangepakt.
Het masterplan voor de hele kust 
kost  zo’n 300 miljoen euro met 
inbegrip van een buffer voor een 
periode van 5 jaar.   

Meer info op www.kustveiligheid.be

Onze 67 km lange kustlijn 
kende in de 20ste eeuw 
een grote ruimtelijke om-
wenteling die van haar een 
krachtige economische 
drager heeft gemaakt. 
In de voorbije jaren werden 
wereldwijd kustgebieden 
getroffen door zware stor-
men die veel slachtoffers 
hebben gemaakt en financi-
ele schade berokkenden.

Eric Engelbrecht: “De werken op het 
strand van Sint-Idesbald en Koksijde 
zijn ook volop bezig. Daar wordt een 
methode gebruikt  waarbij het zand, af-
komstig van 2 zandbanken in zee, wordt 
opgespoten door een  baggerschip.”

zeelaan-dorp wordt 
(gedeeltelijk) gerenoveerd

Tijdens de gemeenteraad 
van september werd het 
ontwerp voor de renovatie 
van Zeelaan-dorp bespro-
ken. Dit ontwerp voorziet 
enkel het vervangen van 
het wegdek. Het schepen-
college is echter niet te vin-
den voor een totale renova-
tie van dit gedeelte van de 
Zeelaan. 

De bevoegde schepen trekt nu zijn 
dure epoxylaag in twijfel en vroeg 
ook een offerte voor een wegdek in 
gekleurd asfalt. De  huidige loslig-
gende rode voetpaden zullen in 

schril contrast staan met de zand-
kleurige tegels van de vernieuwde 
Zeelaan. Ook onze vraag om de 
kasseioprit van het gemeentehuis in 
die renovatie mee te nemen werd 
geweigerd. Wij zagen het vooral in 

het belang van die rolstoelgebrui-
kers, hulpbehoevenden en  jonge 
gezinnen.  De huidige prijsraming is 
€ 200.000. De werken starten in het 
voorjaar 2012.

De zelfstandigen binnen de CD&VPLUS fractie pleiten voor een volledige heraanleg: 
“Wij zijn de mening toegedaan dat beide delen van de Zeelaan één geheel moeten vor-
men. Eén winkel-wandelstraat vanaf de lichten Zeelaan-Veurnestraat tot aan zee. Wat 
nu voorligt is een kakafonie van materialen en kleuren.”
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Na jaren aandringen door CD&VPLUS werd het vooront-
werp  betreffende de nieuwe sportzaal voorgesteld en 
goedgekeurd. De nieuwe sportzaal komt op de plaats 
waar momenteel de huidige sporthal met zwembad staat. 
Het gaat om een ruimere sportzaal zonder zwembad. 

Met een overtuigende deskundig-
heid bracht de heer Luk Derycke 
van het gelijknamige architectenbu-
reau zijn voorstelling van de nieuwe 
sporthal. Een geluk dat de criteria 
tot aanstelling van een architec-
tenbureau door toedoen van onze 
fractie werd verscherpt.

Het huidig voorontwerp voorziet 
een sporthal van 44 op 36 meter 
met een hoogte van 9 meter. Geen 
gemakkelijke klus. De bestaande 
regelgeving beperkt de bouwhoogte 
tot 9 meter en legt beperkingen op 
de bouwoppervlakte wegens het 
nabij gelegen natuurgebied.
Om de hoogte van 9 m (belangrijk 
voor badminton en volleybal) te 

kunnen behouden dient de sport-
vloer te beginnen op -1 meter. Dit 
maakt het gebouw duidelijk duurder.

Er worden vier beuken voorzien 
(met elk een sportterrein in de 
breedte) en een cafetaria (met terras) 
op het gelijkvloers. Vaste en mobiele 
tribunes zijn in het voorontwerp 
opgenomen. Er zijn 8 kleedkamers 
en 3 scheidsrechterslokalen. Tevens 
voorziet dit ontwerp twee onder-
grondse garages. De totale kostprijs 
van dit ambitieuze project bedraagt 
€ 5.681.634,00.

In de gemeenteraad hebben wij de 
verzuchtingen van de sportraad 
en de sportclubs nog eens in kaart 

gebracht.
Ook de toegankelijkheid voor de 
mindervaliden dient verbeterd te 
worden.  Wijzigingen ter hoogte van 
de vierde beuk zijn noodzakelijk 
om dat sportterrein te laten beant-
woorden aan de officiële richtlijnen. 
Dit kan worden opgelost door de 
garages te laten vallen. Onze fractie 
stelt zich sowieso vragen over het 
nut van deze garages. 

Aan dit voorontwerp moeten dui-
delijk nog heel wat dingen worden 
aangepast vooraleer het tot een 
definitief  ontwerp kan komen. Er 
dienen eerst nog een aantal matchen 
te worden gespeeld.

Nieuwe sporthal komt eraan

Pol George en Frans Duyck  vinden het noodzakelijk een apart terrein met tribune voor 
officiële wedstrijden te voorzien. Dit dient zeker verder uitgewerkt te worden, wetende 
dat dit voor vele clubs van kapitaal belang kan zijn. Zou het niet super zijn om als 
basketbalclub een wedstrijd te kunnen organiseren tussen BBC Oostende en Spirou 
Charleroi of om als plaatselijke volleybalclub eens Knack Roeselare voor een stage naar 
De Panne te brengen. Niet alleen de club maar ook de plaatselijke economie zou er wel 
bij varen.
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Plopsaland is van plan een 
subtropisch zwembad te 
bouwen aanpalend aan het 
pretpark. Plopsa investeert 
hiervoor 17 miljoen euro.

Het bouwen van een nieuw 
zwembad door de gemeente is geen 
sinecure: een zwembad bouwen kost 
ongeveer 7 à 8 miljoen euro, met 
wat snufjes erbij komen we al snel 
aan 10 miljoen euro. Tien miljoen 
voor het zwembad en acht miljoen 
voor de sportzaal is voor onze 
gemeente echter onbetaalbaar.  
Ook het zoeken naar een geschikte 
locatie binnen onze gemeente is 
bijna een onmogelijke opdracht.  

Daarom werd gezocht naar een 
samenwerking tussen de NV 
Plopsaland en de gemeente. Een 
idee die onder meer werd gelanceerd 
door de lokale denktank DVisie 
en die werd bekrachtigd door de 
gemeenteraad.
 
Kort geschetst komt de deal op 
het volgende neer: Plopsaland 
bouwt een nieuw subtropisch 
zwembad op hun gronden en 
de gemeente participeert in het 
project via een jaarlijkse bijdrage. 
Ter compensatie kunnen onze 
inwoners aan een speciaal tarief  
gebruik maken van de faciliteiten.  
De gemeenteraad gaf  groen licht 
aan het schepencollege voor het 
opstarten van de onderhandelingen 
met Plopsaland. De bijdrage van de 
gemeente is sowieso wel gelimiteerd 
tot maximum 750 000 euro per jaar.
Op de gemeenteraad van september 
werd de overeenkomst met 
Plopsaland bekrachtigd. Onze 
fractie heeft zich op deze stemming 
onthouden. 750 000 euro is een hele 
smak geld die zwaar zal doorwegen 
op de begroting. Het is dan ook van 
het grootste belang dat we weten 

welke waar we voor onze centen 
krijgen, of  zoals Frans Buyse het 
verwoordde: “Je trouwt toch ook 
niet met een vrouw zonder dat je ze 
op voorhand hebt gezien.”
Wij hadden heel wat vragen 
betreffende de details van de 
overeenkomst.  Wij bleven echter 
op onze honger zitten, vele vragen 
bleven onbeantwoord.
 
Vooraleer CD&VPLUS akkoord 
kan gaan, dient er klare wijn te 
worden geschonken over het 
concept van het zwembad en de 
details van de overeenkomst. Dit is 
momenteel niet het geval.
 
Nog dit betreffende de kostprijs 
van de deal: de bijdrage van de 
gemeente wordt berekend volgens 
een projectsubsidie van 650 
000 euro, vermeerderd met een 
prijssubsidie van 100 000 euro om 
inwoners aan voordeliger tarief  te 
laten zwemmen. 
Deze 100 000 euro kan worden 

verminderd volgens de prijs 
die wordt aangerekend aan de 
bewoners.  Die prijs kan de 
gemeente zelf  bepalen, maar 
wij streven naar een maximale 
toegangsprijs van 3,5 euro.  

Plopsaland bouwt een zwembad maar…

Fractieleider Bram Degrieck concludeert: “ Bij het bouwen van een nieuw eigen zwem-
bad van 10 miljoen euro zou de gemeente met de interesten 15 miljoen euro moeten te-
rugbetalen bovenop de verlieslatende exploitatie eigen aan gemeentelijke zwembaden. 
Akkoord de deal met Plopsaland kost ons veel centen, maar dit is  geen weggegooid 
geld als we waar voor ons geld krijgen.  Momenteel zijn er echter teveel onduidelijkhe-
den om hier zeker over te zijn.”


