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WIJ ZULLEN HET VERSCHIL MAKEN 

 

 

 voor een nieuw en verfrissend beleid streven wij naar: 

- MAXIMALE BURGERPARTICIPATIE via RECHTSTREEKSE DEMOCRATIE, 
VOLKSRAADPLEGINGEN en REFERENDA! 

- ELKE BURGER TELT met speciale aandacht voor de sociaal kwetsbare burgers! 
- ELK DORP TELT  
- ZWAAR VERVOER BEPERKEN IN HET CENTRUM (in afwachting van de omleidingsweg) 

- MEER PARKEERRUIMTE IN DE STAD EN AAN DE RAND 
- GEZELLIGHEID EN SFEER IN DE HELE STAD, NIET ENKEL OP DE GROTE MARKT 
- WE ZETTEN IN OP ALTERNATIEVE-HERNIEUWBARE ENERGIE  

 

Stem 25 x raak, stem Idee Diksmuide                    www.ideediksmuide.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ideediksmuide.be/


 

 

Beste inwoner van Diksmuide, 

 

Ik ben één van de 25 kandidaten Idee Diksmuide.  

Idee Diksmuide is weliswaar gelinkt aan Open-VLD, 

maar het is vooral een beweging van 

onafhankelijken, verruimers en andersdenkenden.  

Kortom, het is een lokale  partij op maat van de 

stad en zijn dorpen.   Wij strooien de Diksmuideling 

geen zand in de ogen daar er twee van de zes 

mandatarissen van Idee Diksmuide zetelen als 

onafhankelijke. Ons programma werd gemaakt in 

overleg met al onze kandidaten, sympathisanten en 

medewerkers.  Daarbij hebben we ook ons oor te 

luisteren gelegd bij de burger.  Respect dragen wij 

heel hoog in ons vaandel en de mening van iedere  

Diksmuideling telt voor ons, ook tijdens de hele 

duur van de legislatuur.  Wij refereren hierbij naar 

ons voornemen om een volksraadpleging te 

organiseren.  Wij luisteren immers zes jaar naar jullie!  Ik was zes jaar schepen en zit nu al 

twaalf jaar op de oppositiebanken.  Naar onze bescheiden mening hebben wij ook daar onze 

verantwoordelijkheid genomen. (zie onze tussenkomsten op www.idee-diksmuide.be en 

www.marcdeprez.be)  Maar nu is het tijd om deel uit te maken van de meerderheid opdat 

Idee Diksmuide meer gewicht in de weegschaal zou kunnen leggen. Daarvoor rekenen we op 

uw steun!  Stem Idee Diksmuide want wij willen het verschil maken! Uw stem, wij luisteren! 

Verder vraag ik om het bolletje naast de naam van iedere kandidaat te kleuren.  Geen 

kopstem! Idee Diksmuide vraagt respect voor iedereen die op onze lijst Idee Diksmuide wil 

fungeren want dit is allemaal niet zo evident.  Bijgevolg: “STEM 25X RAAK” 

Met vriendelijke groeten en steeds tot jullie dienst. 

 

Marc Deprez, 

 

Gemeenteraadslid en lijsttrekker Idee Diksmuide 

 

 

 

http://www.idee-diksmuide.be/


1. Sociale zaken 

 

Het sociaal “loket” via een mediacampagne meer bekendheid geven als een zeer 

laagdrempelig aanspreekpunt voor alle sociale problemen  

Aan dat loket wordt informatie verstrekt zodat de problemen kunnen daar opgelost worden of 

moeten verwezen worden naar de bevoegde diensten.  

Een eerstelijnscentrum  

Een aanspreekpunt worden via een uniek noodnummer voor noodsituaties zoals kinderen in 

extreme kans armoede, partner- of intra familiaal geweld of andere acute sociale problematiek 

 
Voorzien in residentiële 
opvang en zeer doorgedreven 
begeleiding en financiering.  
 

 
Een eerstelijnszorg centrum 
uitbouwen waar alle 
eerstelijnswerkers op medisch 
en paramedisch gebied met 
elkaar kunnen overleggen: 
huisartsen, verpleegkundigen, 

fysiotherapeuten, psychotherapeuten, 
logopedisten, diëtisten, tabakologen, CAW, CLB, 
OCMW, Kind en Gezin, drug- en andere hulpverleners. Ook een opstap naar juridische 
hulpverlening kan hier gebeuren 
 
Een contact- of meldpunt waar men terecht kan voor buitenschoolse kinderopvang 

Ondersteunen van mensen bij moeilijke administratieve taken: bvb het invullen van een 

belastingaangifte 

 

De mantelzorgpremie  

ook toekennen in situaties waar de verzorgde geen “eentje” op de mutualiteitklevers heeft 

(omnio statuut). Dus ook toekennen als de zorgbehoevende “slechts” 60¨invaliditeit heeft 

 

Het ziekenvervoer moet beter en gemakkelijker geregeld worden. 



- Een tweede ambulance voor de 

dienst 100 : als de ziekenhuizen van 

Roeselare naar Oekene verhuizen, 

zal één ambulance soms uren 

onderweg zijn met een patiënt 

- Betere afspraken tussen 

mutualiteiten en privé-

ziekenvervoer 

- Behoud van de mug heli  

Huisvestingsproblemen aanpakken 

 

In Diksmuide mag geen ruimte zijn voor 

discriminatie op basis van ras, huidskleur of 

seksuele geaardheid!  

 

 

 

2. Mobiliteit 

 

a. Doorgaand verkeer 
 

- Het dossier van de Zuidwestelijke 

omleidingsweg strikt opvolgen en 

druk op de ketel zetten!  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Een haalbaarheidsanalyse uitvoeren voor de aanleg van een 

noordelijke ring 

 

 

 

-  

-  



 

- Alle “zwaar” verkeer zoveel mogelijk het centrum 

laten vermijden 

- Pervijze ontlasten door een verbinding te voorzien 

tussen de  Veurnestraat en de  Pervijzestraat     

- verkeer in het centrum verbeteren door aan de hoek 

van de Markt en de Adm. Ronarchstraat en aan de 

kerk het verbod om naar links  af te slaan richting 

Oostende op te heffen 

- verkeersproblemen op andere plaatsen in Diksmuide 

en deelgemeenten oplossen in overleg met de 

omwonenden 

 

 

 

 

 

b) Parkeerproblemen 

a. Meer parking in de onmiddellijke omgeving van de Markt! Het project 
Boterhalle kan een oplossing bieden, maar ook de omgeving zwembad en 

andere privé of pps projecten komen in aanmerking 
b. Een volwaardige randparking langs 

de noordzijde van Diksmuide 
c. De bestaande randparkings van 

Diksmuide veiliger maken zodat ze als een volwaardig 
alternatief voor het parkeren op de Grote Markt kunnen 
dienen. De randparkings moeten goed uitgerust zijn met 

adequate verlichting 

 

c) Openbaar vervoer 

Alert blijven dat het 
openbaar vervoer in 

Diksmuide en zijn dorpen 
behouden blijft! Zowel de 
trein als (bel)bus moeten 

voor een goede 
dienstverlening zorgen, ook 
voor de omliggende gemeenten, scholen en bedrijven 

d) mobiliteit voor mindervaliden en zwakke weggebruikers verbeteren 

 

 



3. Toerisme - Cultuur 

 

Terrassen op de markt moeten esthetisch verantwoord zijn waarbij gestreefd wordt naar 

uniformiteit. Dit maakt een doordacht terrassenbeleid hiervoor broodnodig!  

Animatie ook voor de horeca in de dorpen.  
Voor alle dorpen wordt jaarlijks een “cultuur cheque” uitgereikt, 
waarbij over de invulling het bewonersplatform/feestcomité zelf een 
beslissing neemt over het te besteden bedrag: vuurwerk, concertjes, 
kerstverlichting.   
 
Meer sfeer scheppen in de centrumstraten en pleintjes zoals bv. de 
Schipstraat, Konijnenstraat, Schoolplein, Vredesplein,  Italië en 

Vismarkt, enz… Het pleintje voor de bibliotheek  opwaarderen als 
ontmoetingsruimte 
 

Ruimte voor mobilhomes met de noodzakelijke voorzieningen 

 “Water” als toeristische trekpleister 

promoten door het verder uitbreiden van 

de plezierhaven en de recreatieve 

wateractiviteiten met respect voor flora en 

fauna en het vrijwaren van overlast voor de 

buurtbewoners 

In de verf zetten van de “couleur locale” 
onder de slogan: “Diksmuide, stad van 

zuivel en open ruimte” door promotie van 

de lokale Bed & Breakfasts en het 
landbouwtoerisme  

Uitbouwen van meer fiets- en 

wandelroutes  

promotie van verkoop van streekproducten  
 
Cultuur dichter bij de mensen brengen: 

- meer cultuur “in de stad” met een zomers cultureel festival met o.a. straattheater en 
kinderanimatie. Ook de dorpen hierbij 
betrekken 
 

- Op vaste tijdstippen kleine klassieke 
(aperitief) concertjes op 
zondagvoormiddag 

 

- Gebruik maken van een kiosk op de markt 

. Idee Diksmuide zou opteren voor een 

vaste kiosk zoals op het Wapenplein in 



Oostende als “erfgoed” dit goedkeurt 

 

 

4. Kerken en begraafplaatsen 

 

Idee Diksmuide is vragende partij opdat de kerken 

hun deuren zouden open zetten voor “vieringen” 

zoals een huwelijk of een uitvaartplechtigheid ook 

zonder  “katholieke” liturgie” 

De nieuwe begraafplaatsen, die niet langer rond de 

kerk in het centrum liggen, moeten zoveel mogelijk 

uniform zijn.  In de dood zijn we immers allemaal 

gelijk. IdeeDiksmuide is dan ook een koele minnaar 

van de urnenkerk in Lampernisse waar weer een 

onderscheid gemaakt wordt tussen binnen en buiten. Deze 19de -eeuwse toestanden zijn te 

vermijden. 

Het onderhoud van de kerkhoven moet beter.  

 

 

5. Jeugd en onderwijs 

 

Jongeren  
 

o Een educatief fietsparcours waar jonge kinderen op veilige wijze leren omgaan met het 
verkeer. 
 

o Een fuifzaal voor jongeren plannen we best aan de rand van de stad. ! Idee Diksmuide 
opteert hierbij voor een enquête bij de bevolking voor de beste locatie 
 

o De speelpleinwerking in de dorpen ondersteunen.  
Kinderen hebben recht op een goed onderhouden 
speelplein in eigen dorp.  

 

o Maximale participatie door jongeren bij het opstellen van 
een jeugdbeleidsplan waarbij jeugdraad, jeugddienst en 
scholen geregeld met elkaar overleggen  
 

o Bivakplaatsen ter beschikking stellen voor zomerkampen; op die manier wordt 
Diksmuide op de kaart gezet en maakt de jeugd van andere steden kennis met onze stad 
 



o Een uitleendienst, die ook interactief vlot hanteerbaar is en doelgericht tewerk gaat 

 

o Een jongerentelefoon en -loket waar Diksmuidse jongeren met allerlei problemen 
terecht kunnen en dit in nauwe samenwerking met het sociaal loket  
 

o Verder uitbouw van het  “blok kot” 
 

Onderwijs:  

o Schoolomgevingen moeten absoluut veilig zijn 
met o.a. duidelijke zebrapaden 
 

o Het onderwijs stimuleren tot het 

maximaliseren van de mogelijkheden, zodat jongeren 
een job kunnen vinden in eigen stad  
 

o Een maximaal aanbod van het lessenpakket in 
de verschillende vestigingen, zodat een 
scholenkwestie zoals in Keiem en Leke, wordt 

vermeden 
 
 

6. Financiën 

o Rationeel en zuinig omspringen met de 
beschikbare middelen. Het wordt “Zaaien 

naar de zak”, gezien de vele investeringen 
tijdens deze legislatuur.   
 

o Verlagen van de opcentiemen en 

gemeentebelastingen die nog altijd bij de 

hoogste van Vlaanderen behoren  

 
o De tarieven van het drinkwater gelijkstellen over het volledige grondgebied    

 
o Verhogen van de subsidies voor de verenigingen uit respect voor het vele vrijwilligerswerk!   

 

Idee Diksmuide wil een volledig transparante 

boekhouding  

Een stadsbestuur moet een voorbeeldfunctie uitstralen! 

 

Als men financiën voorziet voor de bouw van een 

zwembad en een sporthalle, waar wij niets op tegen 



hebben,  moet men dan ook de nodige middelen voorzien voor bijkomende parking in de 

onmiddellijke omgeving van de Grote Markt.  Want dit is toch wel de duidelijke vraag van meer 

dan 5000 Diksmuidelingen. 

 

7. Landbouw en Milieu 

 
Voldoende mogelijkheden aanbieden om bij grote droogte te kunnen beregenen door 
waterbuffergebieden aan te leggen in samenspraak met industrie, Provincie, Vlaams Gewest en 
uiteraard landbouw en milieu.   

 
Vergunningen voor vijvers en open 
putten moeten op eenvoudige wijze 

worden kunnen gegeven 
 
Geen  uitbreiding van nieuwe 
natuurgebieden ten koste van 
landbouwgrond op het grondgebied 
Diksmuide  
 
 
De landbouw dichter bij de consument 
brengen door o.a. de korte keten actief 
te promoten en landbouwers meer 

mogelijkheden te bieden voor de verkoop van “eigen kweek” 

 
Mogelijkheid aanbieden tot verwerken van recycleerbare plastieksoorten met de “rose” zakken! 

Zorgen voor een snelle internetverbinding voor iedereen die op het platteland woont. 

Aansluiten van ieder bedrijf op (eventueel draadloos) internet. 

Respect tonen voor het landbouwverkeer in Diksmuide 

 

8. Openbare orde 

 

Stadswachters inzetten met meer bevoegdheden zoals het uitschrijven van gasboetes bij 

sluikstorting o.m. in het centrum, langs en in waterlopen en langs de fietsroutes.   

Meer vuilnisbakken voorzien 
 
Het Gemeentelijk Administratief  Sanctierecht (GAS) uitbreiden en hiermee kleine criminaliteit, 
achterlaten van hondenpoep en sluikstorten e.d. zwaarder bestraffen 
 



stadswachters met meer bevoegdheden  

 
De sociale controle opvoeren door gebruik te maken 
van een verplaatsbare gecamoufleerde camera.  
 
Het BIN (buurt informatie netwerk) terug beter 
promoten en activeren, zodat burgers en handelaars 
sneller op de hoogte zijn van (kleine) criminaliteit en 
alert kunnen reageren 
 
recyclagepunt voor zachte plastic 

  

   

straatverlichting ’s nachts behouden 

 
 

9. Energie 

Opmaken van een lokaal energieplan in samenspraak met alle betrokken partijen waarbij de 

nadruk ligt op een energiezuinig beleid 

Idee Diksmuide is een grote pleitbezorger van hernieuwbare, 

alternatieve energie.  Naast zonnepanelen, moeten wij ook de 

kaart trekken van de windenergie.  Diksmuide is immers een 

grote windrijke regio.  Naast bijkomende grote windmolens 

op de site van de “Put van Nieuwkapelle”, opteren wij voor het 

plaatsen van kleine windmolens op daarvoor geschikte 

plaatsen.   

 

 

 

10. DORPEN  en CENTRUM management 

 

o Naast een volwaardige centrummanager als coördinator van economie, handel, 
toerisme en evenementen, ook de de bevoegdheid DORPEN in het leven roepen om 
beter te luisteren naar de grieven van de deelgemeenten 
 

o Ieder dorp moet zijn eigen ontmoetingscentrum hebben maar dorps- en  volkscafés moeten 
ook ondersteund worden.  Voor velen is dit “the place to be”! Hierbij kunnen evenementen 
zoals  “Zomerse Vrijdagen” ook eens in de dorpen doorgaan! 



 

o Vooraleer vergunningen voor grote bouwprojecten af te leveren, moeten de 
belanghebbende burgers via volksraadplegingen inspraak krijgen 
 

o Meer groen voorzien in het straatbeeld en waar mogelijk zitbanken plaatsen waar 
mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten, zoals bv. op het pleintje voor de 
bibliotheek…   
 

o Eén centraal onthaal telefoonnummer zal het melden van klachten in het kader van 
overlast, hinder, sluikstorten, enz. … eenvoudiger maken en zorgen voor een snellere 
opvolging ervan  
 

o Een ruimtelijk economisch onderzoek uitvoeren met betrekking tot de inventarisering 

van leegstand en de aantrekkingskracht van het  handelscentrum. Een actieplan 
opstellen en uitvoeren om Diksmuide in een betere concurrentiepositie  te plaatsen 
tegenover andere centrumsteden 

 
o Een gedeelte van de Gen. Bar. Jacquesstraat moet als winkelkerngebied herkenbaar en 

aantrekkelijk zijn met hoogwaardige en unieke winkels en horecazaken die ook mensen 
van buiten Diksmuide aantrekken 
 

o Enkele fietsen in plaats van een auto als hoofdprijs eindejaarsactie 
 

o Meer versieringen, bevlagging en sfeerelementen tijdens bepaalde (feest)periodes, zodat 
Diksmuide altijd aantrekkelijk is voor de bezoeker 

 

 

 
Breekpunten voor de dorpen : 

 

o Vladslo,  Wikkelaarstraat-Kortewildestraat : wegversmallingen en verkeersdrempels 

moeten worden verwijderd.  Alternatief snelheidsmeters met regelmatige 

snelheidscontroles 

o Esen,   Kruisstraat :  nieuw overleg over het plaatselijk verkeer.  Het landbouwverkeer 

moet sowieso doorgang blijven krijgen 

o Woumen, het stort in de Rapestraat moet worden gesaneerd, nog aanvullen met de 

opmerkingen van Heidi ( zie bijkomende mail) 

o Beerst, het voorziene voetbalterrein achter OC Ter Zaele moet ook kunnen fungeren 

voor andere recreatiedoeleinden.  Lokaal voor de KLJ 

o Keiem, dringende oplossing voor voetbalploeg SP Keiem.  Het oude kerkhof rond de 

kerk uiteraard in GRONDIG OVERLEG MET DE NABESTAANDEN overplaatsen naar het 

kerkhof in de Streuvelstraat op kosten van de Stad.  Vanuit dit oogpunt kan er in 

Keiem een dorpsplein worden gecreeërd. 



o Lampernisse, beter openbaar vervoer en betere verlichting 

o Wij zijn een koele minnaar van een urnenkerk.  De dood is immers voor iedereen 

gelijk! 

o Geen A19 door de komgronden van Lampernisse 

o Pervijze, wat met het OC Ten Bercle?  De omleidingsweg zal sowieso een aanzuigeffect 

kennen, waarbij Pervijze de dupe zal zijn.  Idee Diksmuide opteert in eerste instantie 

voor een Noordwestelijke omleidingsweg (=N369-Oostendebaan-N35-Kaaskerke). 

Indien niet mogelijk préfereren wij voor een kwartring via de Veurnestraat-

Pervijzestraat, waarbij men dient de afrit Oostduinkerke te nemen 

o Leke,  nieuw chiroheem is meer dan noodzakelijk! 

o Blokken moeten worden verwijderd in de Koekelarestraat 

o Muren in de Kruiskalsijdestraat vormen een groot gevaar.  Dit moet worden aangepast 

o Kaaskerke : Als toegangspoort van Diksmuide is de site van de voormalige kerk van 

Kaaskerke een kankerplek.  Voor een herbestemming van een kerk wensen wij geen 

Kaaskerke 2 

o  

o  
 

11. Sport 

 
o Het voetbalterrein in Beerst samen met O.C. ‘Ter Zaele’ uitbreiden met meer en 

gevarieerde sport/recreatie mogelijkheden 
 

o Een structurele oplossing voor de 
accommodatie en voetbalvelden van Sporting 
Keiem  
 

o De subsidies voor sportverenigingen met 
een jeugdwerking moeten omhoog want jeugd en 
sport staan garant voor gezonde mensen  

 

o Een jaarlijks sportevenement met uitstraling in Diksmuide zou een algemene promotie 
betekenen voor elke sportieve Diksmuideling 

 

12.   Bedrijven en KMO’s 

 



o Vlotte communicatie en dossierbehandeling bij vergunningsaanvragen door het 

oprichten van een echt “ondernemersloket”  

  
 

o Naast de opcentiemen op de BV en vennootschapsbelasting, is een belasting op de 
bedrijfsvestiging voor elke zelfstandige één te veel. De stad beslist hier autonoom over 
en Idee Diksmuide wil deze pest belasting afschaffen 
 

o Maximale tewerkstelling in eigen streek is van groot belang:  Idee Diksmuide wil een 
snelle ontwikkeling van een nieuwe ambachtelijke zone achter de IJzertoren  

 
o regelmatig bezoeken van onze bedrijven en luisteren naar wat er leeft onder onze 

ondernemers en daaruit acties ondernemen 
 

o Een jaarlijks event voor  en door de Diksmuidse ondernemers als netwerking moment  
 

o De stedelijke website verder ontwikkelen tot een gebruiksvriendelijk medium, 
waarbij ondernemers, inwoners en bezoekers via een specifiek portaal op een vlotte 
wijze informatie vinden omtrent vergunningen, wegeniswerken, enz. .  

 

 

13.  Communicatie 

 

o Aan de bevolking de  mogelijkheid bieden tot een interactieve toegankelijkheid bij de 
stadsdiensten, zodat visueel contact tussen burger en overheid ook buiten de loketuren 

kan plaatsvinden en mindervalide en minder mobiele senioren ook visueel contact 
kunnen hebben 
 

o Klachten en kleine hinder moeten gemakkelijker kunnen gemeld worden via de 
stedelijke website. Die kunnen dan ook sneller en beter opgevolgd worden. 



 

o Bij belangrijke beslissingen de bevolking 
raadplegen via referenda 

 
 
 
 
 
 
 
 


