Idee 2006 heeft een duidelijke visie over het project Boterhalle
met publieke parkeerplaatsen

Meer parking in de
onmiddellijke omgeving
van de Grote Markt?
www.idee2006.be

Dat willen we toch altijd!

www.facebook.com/idee2006

Steun ons daarom in de strijd voor een betere mobiliteit!

Diksmuide, 8 mei 2017

‘Als het gemeentebestuur niet kiest voor een ondergrondse parking onder de
Grote Markt, wilt u dan een publieke parking op het domein van de Boterhalle?’
Dit is de concrete vraag, waarover wij binnenkort een referendum willen
organiseren. De vorige volksraadpleging werd door de meerderheid bewust
afgeblokt door toedoen van een vermeend tekort van vijf handtekeningen!
Om dit referendum nu te kunnen organiseren, hebben we opnieuw minstens
3.000 handtekeningen nodig.
“Twee uren parkeren in plaats van één uur” was het eenvoudige antwoord van
het stadsbestuur op de vele terecht negatieve reacties van de Diksmuidse
bevolking op het ondoordachte en complexe parkeerbeleid. Hiermee lijkt voor
het stadsbestuur de kous misschien af, maar voor wie langer wil parkeren (werk,
vergadering, feest, familie- of vriendenbezoek, ontspanning,…) is er vandaag
geen degelijke oplossing. Zelfs de rotatie bij o.a. bakkers en beenhouwers is
verdwenen.
Idee 2006 wil daarom een parkeerbeleid dat zowel lang als kort parkeren vlot
mogelijk maakt in het centrum van Diksmuide. U toch ook?
Het dossier van de her-aanleg Grote Markt is al zover gevorderd dat de site van
de Boterhalle haast de enige optie blijft om voor langere tijd te kunnen parkeren
in het stadscentrum. Er is intussen al voldoende economische schade geleden.
Steun onze vraag om een referendum te organiseren. Laat uw stem horen.
Onderteken daarom het formulier aan de achterkant van deze brief en laat het
ondertekenen door zoveel mogelijk personen ouder dan 16 jaar en woonachtig
in Diksmuide. Of help ons door extra formulieren in te vullen (u mag meerdere
kopies nemen). Breng eerstdaags, en uiterlijk tegen 31 mei, uw formulier binnen
op één van de onderstaande adressen.
Kies samen met Idee 2006 voor een leefbaar Diksmuide!

v.l.n.r. Claude Vindevogel, Marc Deprez,
Serge Vermander, Katleen Winne,
Geert Debaillie, Jan Van Acker.

Help ons dit belangrijke project voor Diksmuide op een doordachte en
duurzame wijze te realiseren. Voor u, uw kinderen en kleinkinderen!
We danken u van harte voor uw steun!

Breng uiterlijk tegen 31 mei, uw formulier bij één van deze mensen in Diksmuide binnen of steek het in hun brievenbus.
Jan Van Acker, IJzerlegerstraat 2, Diksmuide – Katleen Winne, Generaal Baron Jacquesstraat 77, Diksmuide – Claude Vindevogel,
Kapelhoekstraat 90, Esen – Francine Vanleenhove, Vladslostraat 15, Esen – Ludwine Vandecasteele, Tuinwijk 31, Diksmuide –
Ronny Buggenhout, Esenweg 60, Diksmuide – Ingrid Desaeyer, Rijkswachtstraat 22, Diksmuide – Bert De Muyer, Stationsstraat 11,
Diksmuide – Mia Eweg, Kasteelstraat 24 bus 2, Diksmuide – Marc Deprez, Ramboutstraat 9, Keiem – Gaspard Vlaminck, Cijnsstraat 7,
Keiem – Noël Vanhooren, Streuvelstraat 2, Keiem – Christiane Van Eygen, Dodepaardenstraat 15, Keiem – Serge Vermander,
‘t Nachtegaaltje 10, Leke – Nico Caryn, Witte Baliestraat 2, Leke – Geert Debaillie, Beerststraat 50, Vladslo – Sofie Mycke, Hugo Verrieststraat 5, Beerst – Luc Louage, Werkenstraat 44, Vladslo – Christine Govaert, Visserstraat 4, Lampernisse – Isabelle Sinnesael,
Viconiastraat 18A, Stuivekenskerke –Jean-Paul Verhoyen, Oostkerkestraat 12, Oostkerke – Dirk Goemaere&Maddy Deschoemacker,
Jagerstraat 4, St-Jacobskapelle – Katia Leclercq, Nieuwpoortstraat 41, Pervijze – Bart Vermeulen, Nieuwkapellestraat 24B,
Nieuwkapelle – Greet Vanbeveren-Hauspie, Woumenweg 228, Woumen – Ronny Vercruysse, Veurnestraat 65, Pervijze

Initiatiefnemers van de gemeentelijke volksraadpleging

Marc Deprez, Ramboutstraat 9 8600 Diksmuide tel: 0474/893363
Katleen Winne, Gen. Jacquesstraat 77 8600 Diksmuide tel: 0479/240728
Jan Van Acker, IJzerlegerstraat 2 8600 Diksmuide tel: 0495/522053
Vraag waarop de voorgenomen gemeentelijke volksraadpleging betrekking heeft.

‘Als het gemeentebestuur niet kiest voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt,
wilt u dan een publieke parking op het domein van de Boterhalle?’
Toelichting: Met de heraanleg van de Grote Markt dreigt er in het centrum van de stad een tekort aan plaatsen waar men langdurig kan parkeren.
Gegevens van de inwoners van de stad die het initiatief steunen.

Nr.

Voornamen

Achternaam

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Postnummer en gemeente Handtekening

1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.
Privacywaarborg en verwijzing naar artikel 196 van het Strafwetboek
De stad verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen om na te gaan of er voldoende geldige handtekeningen zijn om het verzoek tot het houden van een volksraadpleging te ondersteunen (artikel 208 van het Gemeentedecreet).
U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.
Artikel 196 van het Strafwetboek is op deze petitielijst van toepassing: Met opsluiting van vijf tot tien jaar worden gestraft de andere personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle personen die in handels- of bankgeschriften
of in private geschriften valsheid plegen, hetzij door valse handtekeningen, hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of
achteraf in de akten in te voegen hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden op te nemen of vast te stellen.

