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Nieuwe strategie voor Kasteelstraat
N-VA De Panne-Adinkerke wil de Kasteelstraat haar oude luister terug-
geven. Wij pleiten voor een doordachte strategie in samenspraak met 
alle belanghebbenden.

Vroeger was de Kasteelstraat dé winkelstraat van onze gemeente. De stiefmoederlijke 
behandeling tijdens de laatste decennia heeft er echter toe geleid dat ze haar aantrek-
kingskracht verloren heeft. Nochtans ondernemen de nog aanwezige zelfstandigen 
voldoende initiatieven om de Kasteelstraat opnieuw aantrekkelijk te maken.

Een gedegen strategie voor de ontwikkeling van de Kasteelstraat dringt 
zich op. Als N-VA staan wij voor een hernieuwde afbakening van het 
kernwinkelgebied. Wij willen focussen op een maximale invulling 
met een evenwichtige mix van handel, horeca en diensten. 
Uiteraard pleiten wij voor samenspraak met 
verschillende belanghebbende partijen.

Voorwoord
Beste inwoners en tweede-
verblijvers,

We staan op de vooravond van 2018 
en namens het voltallige N-VA De 
Panne–Adinkerke-bestuur wens ik 
jullie een Gelukkig Nieuwjaar voor 
2018.

In de maand november werd onze
fractie versterkt door de komst van
Cindy Verbrugge die haar eed als
gemeenteraadslid aflegde. Cindy
is kabinetsmedewerkster van onze
minister-president Geert Bourgeois
en haar komst is niet alleen een
meerwaarde voor onze afdeling,
maar voor heel de gemeente. 

Op dit moment werken wij aan onze 
visie voor De Panne–Adinkerke en 
stellen de inbreng van zowel de 
bewoners als tweede-verblijvers die 
we reeds ontvangen hebben, zeer 
op prijs. Daarom wil ik nogmaals 
een oproep doen om jullie ideeën 
over de toekomst van onze gemeen-
te over te maken.

Al onze bestuursleden staan ter 
beschikking.

 Frank Imhof
Afdelingsvoorzitter N-VA 
De Panne - Adinkerke

 Frank Imhof
Voorzitter

N-VA Nieuwjaarsreceptie

Met Staatssecretaris voor 

migratie Theo Francken

vrijdag 5 januari, 19 uur 

c.c. Casino Koksijde - Koksijde-Bad

Iedereen
welkom!
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N-VA De Panne-Adinkerke 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA De Panne-Adinkerke wenst u fijne feestdagen!
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Cindy kleurt het beleid
Cindy Verbrugge legde in november de eed af als gemeenteraadslid. Ze drukte onmiddellijk haar stempel op 
het beleid door een aantal N-VA-standpunten door te drukken op de agenda.

N-VA voor betere treinverbinding naar Brussel
Brussel lijkt per spoor alsmaar verder van de kust te liggen. De beloofde dubbeldekkers komen er niet. Ho-
pelijk vinden de dagjestoeristen hun weg nog naar De Panne-Adinkerke.

Vier jaar geleden hadden we nog een snelle direct treinlijn naar 
Brussel en onze luchthaven. Met het vorige vervoersplan ging de 
trein nog naar Brussel en Brussels Airport, via Aalst. Deze rit 
duurde maar liefst 25 minuten langer. Wie snel naar Brussel wil-
de reizen, stapte over in Gent. Toch duurde deze rit 10 minuten 
langer dan de vorige.

De piekuurtreinen ’s morgens vroeg blijven behouden. Ook 
die van Brussel naar De Panne in de namiddag blijft. Wat wel 
verandert, is het type treinstel, waarvan de opstap hoger is dan 
van de huidige. Voor minder fitte mensen wordt dit moeilijker. 
Een verhoogd perron zou handig zijn. Maar dat komt er waar-
schijnlijk niet. Ook komen de beloofde ‘dubbeldekkers’ voor de 
studenten en toeristentreinen er niet. 

Nu gaat onze trein richting Antwerpen. Voor wie wil gaan 
shoppen op de Meir is dit ideaal. Brussel lijkt alsmaar verder van 
de kust. Hopelijk laten de dagjestoeristen onze kust niet links 
liggen. Kathleen Ticket, bestuurslid

“Ik blijf mijn 
stempel drukken 
op het beleid”

 Cindy Verbruggge, 
gemeenteraadslid

Een blik op de goede resultaten:

1  Heraanleg Ollevierlaan
  Haar vraag om in te gaan op het initiatief van minister Ben Weyts om gebruik te 

maken van ‘groen’asfalt wordt onderzocht en indien financieel haalbaar uitge-
voerd. 

  Cindy’s vraag om van de 17 extra voorziene parkeerplaatsen er een drietal te 
reserveren voor kortparkeren viel niet in dovemansoren. Kortparkeren laat jonge 
gezinnen, senioren, bewoners, tweedeverblijvers en toeristen toe om dicht bij huis 
te laden en te lossen. 

  Ook de vraag om het pleintje op het einde van de Ollevierlaan een nuttige functie 
te geven en in te richten met speeltuigen of zitbanken of een petanquebaan kreeg 
een “ja” voor opname in het dossier. 

  Op die manier krijgen meer mensen mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en 
wordt dit een net terreintje. Twee vliegen in één klap!

2  Vernieuwing verlichting nabij rondpunt Esplanade:
  Schepen Blieck antwoordde positief op Cindy’s vraag om bij de installatie van de 

nieuwe verlichting meteen ook aandacht te hebben voor “grondverlichting”.
  Cindy stelde voor om ledverlichting aan te leggen om de hoge boordsteen duidelijk 

te markeren. Zo vermijden we valpartijen door zwakke weggebruikers.

3   Tot slot kreeg Cindy een positief antwoord van de schepen van Jeugd op haar 
vraag om bij de bouw van het nieuwe scoutslokaal in Adinkerke aandacht te 
hebben voor alle mogelijke vormen van toegankelijkheid. 

  Het is van groot belang dat kinderen met een (lichte) beperking kunnen deel uit-
maken van de toffe scoutsafdeling van onze gemeente!

N-VA De Panne-Adinkerke 
wenst u een prettige Kerst!
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Meer ondergrondse afvalcontainers 
De ambitie van onze gemeente om de properste kustgemeente te 
worden, kunnen we alleen maar toejuichen. De N-VA hee�  alvast een 
suggestie: meer ondergrondse afvalcontainers.

De ambitie om beter te recycleren is zeer 
mooi, maar moeilijk voor meergezinswo-
ningen. De huisafvallokalen zijn meestal 
te klein in oppervlakte om voldoende 
containers te herbergen. De vraag vanwe-
ge de bevolking naar meer ondergrondse 
afvalcontainers neemt toe.

Onze gemeente bezit momenteel enke-
le ondergrondse betaalcontainers voor 
restafval van 3 000 liter en voorziet in 
de komende jaren een uitbreiding. Eind 
maart 2017 werden er tevens 100 nieuwe 
straatvuilnisbakken met een inhoud van 
200 liter voorzien op strategische plaatsen 

om het zwerfvuil aan te pakken.

Het straatbeeld tijdens de vakantieperio-
des leert ons dat dit nog te weinig is. Om 
de recyclage-doelstelling te verbeteren 
en in te spelen op de vraag van de bevol-
king, zijn meer ondergrondse afvalcon-
tainers nodig. 

Daarbij dient rekening gehouden met 
restafval, maar ook met GFT, papier en 
karton. De voordelen van gegroepeerde af-
valcontainers zijn enorm: goedkoper voor 
de gebruiker, beschikbaar en bereikbaar, 
meerdere soorten afval kwijt, de netheid 

van het openbaar domein en milieu. Vol-
doende redenen om deze weg in te slaan.

De N-VA zal deze materie aankaarten bij 
de milieuraad van De Panne.

Alain Lammens, 
bestuurslid

Samen met u voor een veilige gemeente
N-VA De Panne-Adinkerke vindt het hoog tijd voor doordacht verkeersbeleid in samenspraak met de inwo-
ners. Het gemeentebestuur laat te veel kansen liggen bij de invulling van de ruimtelijke ordening.

In november organiseerde het gemeentebestuur twee denkavon-
den rond mobiliteit. OCMW-raadslid Pieter Goderis was erbij 
in Adinkerke: “Iedereen aan mijn tafel was het er over eens dat 
de ringweg zoals hij nu voorgesteld wordt, te dicht bij de woon-
kern ligt”.

Veilige straten voor iedereen
Zowel in De Panne als in Adinkerke merken de fietsers een 
tekort aan fietspaden en veilige straten op. Jonge ouders die 
moeten werken, hebben schrik om hun kinderen met de fiets 
naar school te sturen. Ze vertelden welke risico’s hun kinderen 
moeten nemen om op school te geraken.
 
De voetpaden zijn niet aangepast aan minder mobiele mensen 
en ouders met kinderwagens. Het weinige openbaar vervoer 
is voor hen op veel plaatsen niet toegankelijk. Ook voor de 
toegankelijkheid van natuur en bos wordt te weinig rekening 
gehouden met deze groep.

Als De Panne- Adinkerke een inclusieve gemeente wil zijn, 
moet ze toch rekening houden met mindermobiele mensen.

Duurzaam en kleurrijk
Ondertussen probeert het gemeentebestuur met de heraanleg 
van enkele straten de bevolking tevreden te stellen. Jammer 
genoeg mist dit bestuur de kans de wijken op te waarderen.
In plaats van met mooie duurzame materialen en kleuren aan 
de slag te gaan, kiest het voor troosteloos zwart tarmac en rau-
we grijstinten.

Parkeren in eigen buurt
In De Panne-centrum zijn de bewoners ongerust over de on-
doordachte wijzigingen van het verkeer over de nieuwe markt 
en de impact op de buurt. Het verlies en tekort aan parkeer-
plaatsen blijft een groot probleem. Voor de handelszaken moet 
het parkeerbeleid aangepast worden. Kan het parkeren tussen 
12 en 14 uur gratis zijn, zoals op veel plaatsen al het geval is? 
Zodat de mensen minstens eens rustig kunnen eten in het 
centrum? In de zomer worden auto’s in de bewonerswijken ge-
parkeerd om daar dagen te blijven staan. Ondertussen kunnen 
de bewoners hun boodschappen zelf niet meer uitladen in hun 
eigen buurt. 

Overleg is noodzakelijk
Hier merk je dat het gemeentebestuur een grote verantwoorde-
lijkheid draagt bij de invulling van de openbare ruimte. Goed 
overleg met de bewoners is noodzakelijk. We merken dat veel 
beslissingen, over de jaren heen, ondoordacht genomen werden. 
Ons huidig gemeentebestuur heeft de mentaliteit van: ”We los-
sen de problemen wel op als ze zich voordoen”. De Panne-Adin-
kerke heeft dringend een anticiperend verkeersbeleid nodig, in 
dialoog met de bevolking. 
De denkavonden waren 
al een stap in de goede 
richting.

 Pieter Goderis
OCMW-raadslid
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We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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