
Uit de OCMW raad:  
tussenkomst over De Klapstoel

Intussen bestaat het project De Klapstoel een jaar. Een  
sociaal project waarbij mensen 1 keer per week kunnen bij-
eenkomen voor een babbel en een koffie. 
Op de raadszitting in december 2015 hebben wij als frac-
tie een tussenkomst gedaan in verband met de vrij hoge 
kosten die met dit project gepaard gaan. Met name een 
huurcontract met een minimum looptijd van 4 jaar van bijna 
800 euro per maand. Daarnaast werd er ook niet gespaard 
op meubilair en marketingkosten zoals publiciteit, uitno- 
digingen, website, … 

Voor alle duidelijkheid, we steunen de inhoud van dit  
project en de inzet van de vrijwilligers ten zeerste, maar 
het lijkt ons toch veel geld om een tiental mensen één na-
middag per week te kunnen laten samen komen om een  
‘klapke’ te doen.

Ook al beweert de meerderheid dat dit project voornamelijk 
gefinancierd wordt door subsidies, willen we als oppositie 
toch toelichten dat ook subsidies betaald worden via de 
belastingbetaler. Dus alle uitgaven, ook de gesubsidieerde,  
met een kritisch oog bekijken is 
onze boodschap.

Serge Vermander, OCMW- raadslid
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www.idee2006.be
www.facebook.com/idee2006

De skyline van Diksmuide

Het beleid van Diksmuide opteert 
Het beleid van Diksmuide opteert 
voor hoogbouw. De sky is the limit. 
Nochtans zorgt een goed en mooi 
geordende ruimte zorgt voor harmo-
nie, licht en ruimte voor iedereen. 
We pleiten voor een deftige ruimte-
lijke ordening. Geen schreeuwlelijke  
gebouwen die voor overdruk en  
zonsverduistering zorgen. Het beleid 
voert al jaren het argument op dat 
ze zo het bevolkingsaantal wil doen  
stijgen. Dergelijke gebouwen staan  
er al. Het bevolkingsaantal stagneert. 
Een bidonville maken van Diksmuide 
maken vinden we geen optie.

Katleen Winne, gemeenteraadslid

De waeleweiden

Voor de zoveelste keer wil men “his-
torisch poldergraslanden” gaan be-
schermen. Er was een compromis 
over deze beschermingen maar de 
natuurverenigingen hebben beroep 
hiertegen aangetekend. Wij hebben 
niets tegen natuur, integendeel. Maar 
Diksmuide is reeds heel rijk aan na-
tuurgebieden. En landbouwers moe-
ten ook kunnen produceren.
Naast de bestaande 5000 ha die al 
beschermd zijn, werden nog eens 
3000 ha beschermd onder de noemer “landbouw”. Is dit 
weeral niet voldoende? Iedere beperking voor de landbou-
wer is op vandaag één teveel. Trouwens, wij dienen toch ook 
niet te bepalen hoe de particulier zijn tuintje moet invullen, 
of hij al dan niet mag omspitten, verharden, aanplanten met 
in- en uitheemse bomen, struiken, ... Trop is teveel!

Marc Deprez, gemeenteraadslid Idee2006, www.marcdeprez.be

De stenen spreken al lang  
niet meer ...

Terwijl alles uit de kast wordt gehaald om de centrumstra-
ten een nieuwe look aan te meten en koning auto uit het 
centrum te verbannen, lopen de winkels leeg, blijven de  
bezoekers weg en is er ondanks alle pogingen ten spijt, 
niets bruisends meer aan Diksmuide. Idee 2006 vreest dat 
een belangrijke trend is ingezet, die de komende jaren nog 
moeilijk zal gekeerd worden. Sedert mijn vertrek als cen-
trummanager in 2007, is er de facto nog een vzw centrum-
management actief, doch op het veld beweegt er weinig tot 
niets. De laatste upgrade van een kernversterkende studie 
is al meer dan 10 jaar oud. Van een gecoördineerd actieplan 
is op vandaag geen sprake. Projecten gebeuren zonder eni-
ge coördinatie. De Schipstraat, als verbinding tussen de 
Gen. Baron Jacquesstraat en de Reuze Molenstraat, is het 
bewijs van hoe het niet moet. Het Schoolpand verkommert 
als strategisch centrumproject, De tuinen van de banken 
worden nergens opgenomen in het project van de boterhal-
le, enz ... Terwijl in heel wat steden het centrummanagement 
floreert met activiteiten, acties en nieuwe investeerders, 
moet de dienst evenementen in Diksmuide het stellen met 
een minimale bezetting aan personeel.

Idee 2006 wil terug een actief centrummanagement met 
personeel, dat in gesprek treedt met de 
handelaars en een actieplan om de toe-
komst van de binnenstad te garande-
ren. Stenen herschikken heeft geen zin, 
als hoge hakken niet langer passeren ... 

Claude Vindevogel, ex-centrummanager

Kleine windmolen
Idee2006 blijft verder timmeren aan de weg voor de inplanting van kleine windmolens. Deze kunnen 
dienstig zijn voor bedrijven en voor groepen particulieren, bvb voor een tiental huizen samen. (Het 
is niet de bedoeling om in iedere achtertuin een kleine windmolen te zetten). Elektriciteit is duur 
vandaag en Diksmuide werd door de provincie als pilootgemeente voor het inplanten van kleine 
windmolens geselecteerd. De milieu- en landbouwraad gaven positief advies. Maar het Diksmuidse 
schepencollege slaat deze adviezen in de wind en weigert bouwaanvragen voor kleine windmolens. 
Onze verbazing werd nog groter wanneer uitgerekend een natuurvereniging als SOS Kustpolders 
vraagtekens plaatst achter de mogelijke komst van kleine windmolens. Iedereen en zeker natuur-
verenigingen hebben de mond vol van alternatieve energie en willen terecht de kernenergie redu-
ceren. Idee2006 zal op dezelfde nagel blijven kloppen omdat we ervan overtuigd zijn dat kleine 
windmolens een actor zullen zijn in het kader van alternatieve energie.

STEUN ONS INITIATIEF!
GEEF KRACHT  
AAN UW STEM!
UW MENING TELT!

zie www.marcdeprez.be

Via een referendum kan u uw stem recht-
streeks laten wegen op het beleid. Directe de-
mocratie is de ideale aanvulling van de repre-
sentatieve democratie waarbij je als burger 1 x 
om de 6 jaar een stem kan uitbrengen. 

We willen een referendum
- over de parkeergelegenheid op en  

rond de markt
- over de mogelijke inplanting van  

kleine windmolens 

Aangezien we voor de organisatie van een refe-
rendum 3000 handtekeningen nodig hebben, 
vragen we uw steun. Bij voldoende steun gaan 
we er voor! Als u achter dit initiatief staat, laat 
het ons a.u.b. weten! 

Dit kan via
- onze website: www.idee2006.be of website 

Marc Deprez: www.marcdeprez.be
- via onze facebookpagina:  

https://www.facebook.com/idee2006/ 
 Graag liken en delen
- via mail: naar de leden van de fractie:  

Marc Deprez, Katleen Winne,  
Serge Vermander, Claude Vindevogel,  
Geert Debaillie, Jan Van Acker of naar  
info@idee2006.be

- Via telefoon Idee2006: 0474/893363

Steun ons initiatief! Geef kracht aan uw stem! 
Uw mening telt! 
Graag een reactie vóór 19 mei.



Stort in de Blankaert

U ligt er misschien niet wakker van … wij wel. Milieu is het 
midden waarin we leven. We dienen deze met zorg te be-
naderen. In het verleden stopten ze de ‘lastige rest’ wat af-
gelegen in de grond. We wensen niet dat het verleden de 
toekomst hypothekeert. We willen een grondige sanering 
van het stort thv de Rapestraat in de Blankaert, onafgezien 
de discussie of het verhogen van het waterpeil al dan niet 
zal resulteren in een degradatie van de kwaliteit van het 
grondwater. Het verhogen van het waterpeil zal ook voor de 
eigenaars van de gronden aldaar zijn repercussies hebben!

Katleen Winne, gemeenteraadslid

Diksmuide wikt, Erfgoed beschikt ...

Het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeen-
schap, beter bekend als “Erfgoed Vlaanderen”, is voor vele 
mensen een illustere onbekende maar heeft meer over u en 
uw leefomgeving te zeggen dan u denkt. Zo beslist dit agent-
schap welke kasseien bij de her aanleg van de markt moeten 
gebruikt worden en dat het standbeeld van generaal Jacques 
de Dixmude op zijn plaats moet blijven. Tijdens de hoorzittin-
gen over de markt had de Diksmuidse bevolking daar noch-
tans anders over geoordeeld. Hetzelfde agentschap besliste 
hoe de parking aan de IJzertoren moest worden aangelegd. 
Ook dat bleek een mislukking en stad Diksmuide mag voor 
een tweede keer de kosten voor de her aanleg van deze par-
king op zich nemen.

Volgens schepen Vanlerberghe is 95 % van de bevolking voor 
een verdwijnen van de generaal van de markt en toch moet 
hij blijven… We stellen ons de vraag hoe democratisch dit al-
lemaal is! Kan een onpersoonlijk agentschap, onder het mom 
van het bewaren van erfgoed, beslissen over de leefomge-
ving van de Diksmuidse inwoner?

Zou dit agentschap, voordat het zijn autoritaire beslissingen 
doordrukt niet eens de moeite nemen om met de Diksmuidse 
inwoners te overleggen? Als verkozenen des volks hebben 
we daar alvast in de gemeenteraad nog nooit een vraag over 
gehad. Diksmuide kan wel wikken maar Erfgoed zal beschik-
ken …

Democratie anno 2016!

Jan Van Acker, fractievoorzitter

Deze snelheidsremmers moeten beperkt worden. Er 
dient voldoende afstand, breedte voor alle voertui-
gen te zijn. Alternatieven zijn er voldoende voor de 
hand. Denken wij maar aan de snelheidsmeters, flit-
spalen, …

www.marcdeprez.be

Openbaar vervoer, parkeerbeleid en 
het verdwijnen van overheidsdiensten

Naar aanleiding van de aanleg van de Grote Markt is het dui-
delijk wat de meerderheid (van de politiek althans) wenst. 
Koning auto dient, zoveel als mogelijk, te verdwijnen uit het 
stadscentrum. Ze vergeten echter dat niet alle onderdanen 
even mobiel zijn. Het deftig alternatief van het openbaar ver-
voer wordt in de Westhoek steeds verder afgebouwd. Er is 
nu een pendelverbinding naar de ziekenhuizen (op hun initi-
atief ). Straks moeten de universiteiten en hogescholen ook 
nog iets dergelijks organiseren (Probeer maar als student 
nog een plaatsje te bemachtigen op de zondagavondtrein). 
Vanuit Brussel bent u zo eventjes 3 uur onderweg vooraleer 
u terug juist voor de Kupe arriveert. Je zou voor minder een 
beter bereikbare locatie zoeken om te wonen, leven en wer-
ken. Blijkbaar heeft de overheid dit al gezien en verlaten ze 
stelselmatig Diksmuide, de federale overheidsdienst van Fi-
nanciën is al vertrokken evenals het agentschap voor wegen 
en verkeer, kan het vredegerecht hier blijven?

Een mooi plein voorzien is groots, zorgen dat Diksmuide 
leefbaar en bereikbaar blijft voor burgers, ambtenaren, 
studenten, pendelaars en middenstand o.i. meer prioritair. 
We blijven dan ook aansturen op verdere investigatie voor 
een parking thv Boterhalle, een betere verkeersontsluiting, 
een gestructrureerder openbaar vervoer en het behoud van 
overheidsdiensten in onze ‘Centrum’ stad.

Katleen Winne, gemeenteraadslid

Straks naar “een halve” kwartring 
voor Diksmuide? 

Omtrent de omleidingsweg van Diksmuide is vooral inkt ge-
vloeid, maar tot dusver geen asfalt. Het ziet er niet naar uit, 
dat de verkeersknoop tegen 2018 ontward wordt. Het was 
als gisteren, dat toenmalig Vlaams minister van mobiliteit 
Hilde Crevits, in 2011, op de vooravond van de gemeente-
raadsverkiezingen, orakelde, dat de kwartring van Diksmui-
de er zeker zou komen in 2013. De budgetten lagen vast en 
de uitvoering kon beginnen ...
 
Idee 2006 vernam, net als u, dat er “beweging” komt in het 
dossier, iets wat niet van het verkeer in de stad kan verteld 
worden. Om een idee te krijgen van de stand van zaken, 
stelde Idee 2006 een parlementaire vraag bij monde van 
Vlaamse volksvertegenwoordiger Emily Talpe uit Ieper. Uit 
het antwoord van de nieuwe Vlaamse minister van mobiliteit 
blijkt, dat de realisatie nog niet voor morgen is. Er is een blij-
vend gekibbel tussen de partners in dit dossier, met name 
Infrabel, het Vlaamse Gewest en de stad Diksmuide. Mits de 
toekenning van de stedenbouwkundige vergunning wordt 
een eerste deel van de omleidingsweg ten vroegste eind 
2017, voorjaar 2018, aangelegd. Hiervoor is 2 miljoen euro 
voorzien. Met de aanleg tot aan de IJzer, kan de KMO-zone 
achter het Museum aan de IJzer ontwikkeld worden, maar 
is van een gedeeltelijke ontsluiting voor Diksmuide nog 
geen sprake. Voor de tweede fase wordt 6,6 miljoen euro 
gebudgetteerd vanaf 2018. Het feit, dat dit dossier in “fa-
ses” wordt behandeld, klinkt niet overtuigend. Idee 2006 
zal de vinger aan de pols blijven houden en zelf druk uit- 
oefenen in Brussel. 

Claude Vindevogel, voorzitter

Wat een contrast

Idee2006 heeft niets tegen KSV Diksmuide. Integendeel! Heel wat jongeren vinden daar ook hun gading. Maar er moet een 
globale visie worden ontwikkeld omtrent alle voetbalploegen in Diksmuide. Naast Diksmuide, ook voor Woumen, Leke-Vladslo, 
Nieuwkapelle, Beerst en Keiem.

Marc Deprez, gemeenteraadslid Idee2006 - www.marcdeprez.be


