POSITIEVE KIJK
Beste inwoner,
verblijver

M

et deze nieuwsbrief willen we jullie
op de hoogte houden van toekomstige projecten, de stand van zaken
en wat er allemaal nog op stapel ligt.
Recent werd het veiligheidsniveau
verlaagt van niveau 3 naar niveau
2. Wat niet wil zeggen dat we op onze lauweren moeten rusten. Als burgemeester draag ik
veiligheid hoog in het vaandel. Middelkerke
blijft dan ook alert. Ik ben me ervan bewust dat
zelfs in de kleinste zaken gevaar kan schuilen.
Zeker in de zomermaanden als het bij bepaalde
activiteiten op de koppen lopen is. Het lijkt dus
een logische maatregel om te blijven investeren in
een veilige omgeving. Zo werden er mobiele barrières aangekocht die het inrijden van een truck
op een menigte bij evenementen kan voorkomen.

A

ls je de actualiteit volgt, lezen
we praktisch elke dag dat er wel
ergens brand is uitgebroken in een
woning. Het brandveilig maken
van de woning vormt voor mij dan
ook een prioriteit. Zo zijn er heel
wat oudere appartementen en huizen die op
vlak van brandveiligheid niet goed scoren.
Daarom staat de gemeente je met raad en daad bij
indien je renoveert of bij een nieuwbouw, om die
noodzakelijke aanpassingen te laten uitvoeren.

T

enslotte moet een veilige omgeving
er zijn voor jong en oud. Daarom
werken we aan nieuwe fietspaden,
ijveren we voor een 112-post, geven
we informatiesessies over inbraakpreventie en EHBO-cursussen en investeren we tenslotte om het label van hartveilige
gemeente te bekomen, een label dat gelinkt is
aan de aankoop van AED-toestellen die je binnenkort nog meer in het straatbeeld zal zien
verschijnen.

S

amen op weg dus naar een veilige
gemeente.

Janna Rommel-Opstaele, Burgemeester

H

et leek me dan ook logisch om in
zee te gaan met de Stichting voor
Brandwonden. In samenwerking met
deze organisatie worden rookmelders
aan een gunstig tarief in het MAC
verkocht. Het grootste gedeelte van
die inkomsten vloeit vervolgens terug naar de
Stichting voor Brandwonden om hun werking te
ondersteunen.

Uitgave Open Vld Middelkerke, Februari 2018

www.vldmiddelkerke.be

Fietsnetwerk
Middelkerke
grondig aangepakt.

Vrijetijdspark
de Krokodiel,
voor ieder wat wils.

Nieuw gebouw voor het
Initiatief Buitenschoolse
Opvang (IBO) en de Chiro
te Leffinge.

Provincieraadslid Carine De Jonghe

Schepen Johnny Devey

Schepen Bart Vandekerckhove

I
Z
O

n Middelkerke zit men niet stil als het gaat
om de infrastructuur en verkeersveiligheid
van fietsers te verbeteren. Veel inwoners
en toeristen genieten er van om te fietsen in het hinterland en de kustzone. Om
niet alleen het comfort, het rijplezier maar
ook de veiligheid te verhogen, investeert
Middelkerke sterk om haar fietspaden zo
optimaal mogelijk te onderhouden/uitbreiden.
o werd er deze legislatuur al een
fietssuggestiestrook in de Leffingestraat gerealiseerd en werden
de fietspaden in de Kalkaertweg en
de Fleriskotstraat gefinaliseerd.

ok naar de toekomst toe zijn
er nog werken gepland om
nieuwe fietspaden aan te leggen. Zo wordt er aan de Brugsesteenweg en de Schorestraat
een nieuw fietspad aangelegd.
Bovendien, dankzij de inzet van Open Vld
Provincieraadslid Carine De Jonghe, heeft
de provincie West-Vlaanderen beslist om
subsidies te verlenen voor het nieuwe
dubbelrichtingsfietspad, gelegen aan de
Slijpesteenweg. De vermoedelijke aanvangsdatum situeert zich rond het voorjaar 2019.

D

e creatie van een “all weather
facility” wordt als de ultieme
doelstelling van het vrijetijdspark
De Krokodiel beschouwd. Vandaag is er een grote verspreiding
in Middelkerke wat vrijetijds- en
sportcentra betreft. Met de voorstelling van
het masterplan wordt het duidelijk dat de beschikbare ruimte dient omgevormd te worden
tot een multifunctioneel terrein waar ook toegankelijkheid en duurzaamheid hoog scoren.

M

ultifunctionaliteit uit zich in de
unieke combinatie van zowel
sport als “leisure activities”,
waaronder de organisatie van
grootschalige
evenementen.
Daarom wordt er de voorkeur
gegeven om het park ‘De Krokodiel’ aan te
duiden als een ‘Vrijetijdspark’. Met ruimte voor
een zwembad, een skatebowl, een bmx parcours en uiteraard de nodige ruimte voor het
organiseren van evenementen en festivals.

H

et park zal niet moeten inboeten
op zijn huidige functies waaronder
de organisatie van de jaarlijkse
cyclocross
alsook
eventuele
andere kampioenschappen. Recreatie en ontspanning gaan hand
in hand met sportmanifestaties. De focus zal
dan ook liggen op een goede combinatie zodat
zowel topsporters als de recreatieve sporters
aan hun trekken kunnen komen. Dit naast eigen inwoners en dagjestoeristen die het park
al dan niet op een frequente manier kunnen
bezoeken, aldus schepen van sport Johnny
Devey.

D

ankzij de inzet van sportschepen
Johnny Devey zal de gemeente
Middelkerke meer dan 1 miljoen
euro aan subsidie verkregen
hebben bij sport Vlaanderen
voor
het
zwembadgedeelte.
Een prestatie waar we bij Open Vld Middelkerke maar al te fier op zijn!

I
D

n december 2017 werd een nagelnieuw
multifunctioneel
gebouw
opgeleverd
en ingehuldigd in Leffinge. Het gebouw
biedt onderdak aan het IBO alsook aan de
Chiro van Leffinge.

e Chiro beschikt exclusief over
de volledige eerste verdieping.
In het weekend hebben ze ook
de grote zaal op de begane
grond ter beschikking. Deze zaal
wordt doorheen de week gebruikt
door het IBO. Voor de Chiro is dit een grote
opsteker na maanden activiteiten in containers te organiseren nadat een grote brand
hun lokalen verwoestte. De Chiro heeft
momenteel een 130-tal leden.

O
H

ok het IBO te Leffinge zat de
laatste maanden in containers
en was maar al te blij dat de
nieuwe locatie eindelijk in gebruik kan worden genomen.
Volgens de huidige standaarden heeft het IBO een opvangcapaciteit van
60 kinderen van 2,5-12 jaar. Daarenboven
zijn er 7 kinderverzorgers aangesteld die alles
in goede banen leiden.
et
behouden
van
lokale
kinderopvang wordt dan ook
als
een essentieel element
beschouwd om jonge gezinnen
voor Middelkerke te laten kiezen.

Een nieuwe zeedijk voor
Middelkerke

O

ok de zeedijk zal een volledig nieuw gezicht krijgen. Momenteel is het studiebureau
TV MOP Urban Design – Plantec – Cluster – SBE – Deltares bezig met de plannen
verder uit te werken naar zowel stabiliteit, veiligheid, comfort als gebruiksvriendel
ijkheid. De keuze werd vastgelegd op een golfdempende uitbouw, wat betekent dat er
met een niveauverschil zal worden gewerkt. Er zal ook een opdeling worden gemaakt
met een specifieke aandacht voor de centrum gedeelten langsheen de dijk alsook de
residentiele gebieden, waar het natuuraspect nog meer in de verf zal worden gezet.

Schepen Bart Vandekerckhove

Schepen Michel Landuyt
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iet alleen voor de veiligheid betekent dit een grote meerwaarde, ook het toeristisch
en esthetisch aspect wordt niet uit het oog verloren. Zo werd er al verschillende keren
samen gezeten met de handelaars op de dijk zodat ook zij hun wensen kunnen
uiten. Het is belangrijk dat zowel de toeristen, de Middelkerkenaren als de handelaars
tevreden zijn, aldus schepen van toerisme en lokale economie Michel Landuyt die het
dossier van dichtbij opvolgt.

Het welzijnshuis investeert
verder in nieuwe
assistentiewoningen

et welzijnshuis, zeg maar het vroegere OCMW, gaf opdracht om een
60-tal assistentiewoningen te laten optrekken in Middelkerke (een 15-tal assistentiewoningen zal beschikken over een tweede slaapkamer). De nadruk
bij het ontwerp ligt op de levenskwaliteit, duurzaamheid en uiteraard de
betaalbaarheid.

e vraag naar assistentiewoningen blijft prangend en met deze beslissing hoopt
men te voldoen aan de stijgende vraag. De nieuwe locatie van de assistentiewoningen is gepland tussen de gebouwen van de Stille Meers en de Sluisvaartstraat (de huidige parking). Het project werd onlangs gegund aan de firma
Care Property Invest NV op basis van de functionaliteit van het ontwerp en het
wooncomfort voor de toekomstige inwoners.
e huidige inwoners van de assistentiewoningen op de site van de Stille Meers
krijgen voorrang om de nieuwe woningen te betrekken. De aanvang van de
werken is gepland in het voorjaar 2018.

nze Open Vld OCMW-raadsleden Frederick Spaey, Liliane Loosbergh,
Lisette Maurau-Jonckheere en Geert Galle zijn alvast verheugd dat dit project
na al die jaren eindelijk zijn aanvang zal kennen. We kunnen trots zijn op dit
resultaat na jaren van intensief onderhandelen, aldus Frederick Spaey.

WIST JE DAT? Mo gow zeg!
* Middelkerke heeft de laatste jaren reeds een grote metamorfose
ondergaan. Die lijn wordt verder getrokken naar de toekomst. Er
is reeds veel over het casino verschenen in de media, toch blijft de
vraag van vele Middelkerkenaars wanneer het nieuwe casino er zal
komen. Die voorbereidingen worden nu volop getroffen. Zo werden de
gsm-masten reeds verwijderd van het oude gebouw en overgeplaatst
naar de zeedijk. De interne ontmanteling is praktisch afgerond en was
in eerste instantie gericht op het verwijderen van asbest. De aanvang
van de externe ontmanteling vond plaats begin maart.
Ook hier zal het casino in verschillende stadia worden gesloopt.

* Alle erkende verenigingen gratis gebruik kunnen
maken van de volledige gemeentelijke infrastructuur
alsook verschillende zaken kunnen uitlenen?
Alle info kan worden terug gevonden via de
gemeentelijke website.
* Als burger kan je ook de gemeentelijke culturele
zaaltjes huren voor jou privé-evenementen. Stress om
een locatie te vinden voor je babyborrel of om een zot
verjaardagsfeestje te organiseren?
Wend je dan vlug tot de cultuurdienst van gemeente
Middelkerke en vraag na wat de mogelijkheden zijn!
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018 wordt een belangrijk jaar voor onze gemeente. U krijgt opnieuw de kans om
al dan niet uw steun aan het huidige beleid te geven.

Frederick SPAEY
Voorzitter

KALENDER
BLAUWE AGENDA
BBQ WESTENDE
MARKTPLEIN
12 MEI

et ons voltallig bestuur gaan wij vol energie en goede moed naar deze
verkiezingen. In de komende maanden zal onze lijst gaandeweg aan U
worden voorgesteld en zal U kunnen zien dat we klaar zijn om verder te
besturen met een nieuwe, verjongde ploeg op basis van zowel ervaring als
nieuw en gedreven vers bloed.

e voorbije jaren hebben we onze gemeente opnieuw stappen vooruit laten
zetten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij, met Uw steun, van Middelkerke een
nog betere gemeente om te wonen en te leven kunnen maken. Wij beloven
U opnieuw een positief en constructief beleid waar er geen plaats is voor
afbraakpolitiek. Een beetje laat maar langs deze weg zou ik u en uw gezin
zowel privé als professioneel een succesvol en positief 2018 willen wensen.

Nieuwe kandidaten
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

BLAUWE VLINDER
VIERT 35 JAAR
Woensdag 21 maart - 19.30u
tearoom Riviera
Bloemschikken Lentestuk
Ter Duinen 18 april - 19.30u

Johan
Töpke

Vragen, suggesties, opmerkingen?
WWW.VLDMIDDELKERKE.BE
Contactpersoon:

OPEN VLD
Janna Rommel Opstaele
0474 88 80 19
De Blauwe Vlinder:
Lisette Maurau-Jonckheere
0496 68 87 70

Sofie
Delrue

Rudy
Debruyne

Word lid van
onze facebookgroep
‘Open Vld Middelkerke’
Weet je graag meer over het politieke
gebeuren in onze gemeente of wil je
er zelf actief aan meewerken?
Janna Rommel Opstaele
0474 88 80 19

U kunt zich ook lid maken via
www.vldmiddelkerke.be

