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Inleiding 

Dit programma zien wij met DAS, De Panne – Adinkerke Samen, als een uitnodiging. Een 

oproep aan alle inwoners van De Panne en Adinkerke, om mee te bouwen aan een betere 

toekomst voor ons allemaal. Samen kunnen we van onze gemeente een comfortabele, 

sociale, creatieve en moderne plek maken, waar iedereen kan dromen en vooruitkomen. 

Een plek voor jong en oud, voor inwoners en toeristen, kortom voor iedereen. 

Onze samenleving verandert sneller dan vroeger, waardoor sommige mensen niet meer 

kunnen volgen. We werken hard of doen ons best om werk te vinden. We zijn wanhopig op 

zoek naar kinderopvang. Het verkeerd stropt soms op en lijkt dolgedraaid. We hebben niet 

altijd de tijd meer om met elkaar een praatje te slaan en we schrikken als we zien hoe hoog 

onze facturen oplopen. 

Wij vinden niet dat het vroeger beter was, dat de vreemdeling, de Franstalige of de werkloze 

schuld treft. Zij die dit wel vinden, willen de mensen bang maken en daar doen wij met De 

Panne-Adinkerke Samen niet aan mee.  

Angst zaaien of de moed laten zakken, daar zit niemand op te wachten. Verdeeldheid, haat 

en isolement zijn niet de oplossing. Samen kunnen we veel meer dan alleen. Wie dat niet 

gelooft, moet niet aan politiek doen. En zeker geen gemeente besturen. 

D.A.S gaat voor het opbouwen van onze gemeente, niet het afbreken. Iedereen is hiervoor 

uitgenodigd. Enkel dan is er vertrouwen, waardoor iedereen kan beslissen waar zijn of haar 

gemeente naar toe gaat en wat ieders plaats daarin is. Vertrouwen is daarom dan ook de 

kern van deze inleiding.  

Iedereen beseft het: het zijn moeilijke tijden, tijden met grote uitdagingen. Voor DAS 

betekent dit meer dan ooit dat we samen voluit moeten kiezen voor een constructieve 

samenleving. We nodigen de mensen van onze gemeente dan ook uit om hun steentje bij te 

dragen en om iedere kans aan te grijpen. 

Iedereen telt mee 

We denken er niet aan om mensen die het minder goed hebben, zomaar te laten vallen. Als 

mensen achterblijven, is dat voor ons allemaal een probleem. We hebben iedereen nodig 

om onze samenleving op te bouwen. 

Echte keuzevrijheid hebben we pas als we elkaar respecteren en erkennen dat iedereen 

andere talenten en problemen heeft. Vrijheid komt niet voor iedereen vanzelf. 

Daarom moeten we ook iedereen kansen geven om mee te evolueren en mee te doen. Voor 

ons is het cruciaal dat iedereen zelf zijn toekomst kan inrichten. Waar je ook geboren bent, 

waar je ook woont of werkt, waar je ook goed of minder in goed bent: iedereen moet zelf 
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kunnen beslissen wat zij of hij in het leven wil bereiken met respect voor de eigenheden van 

onze streek. 

We mogen niet ter plaatse blijven trappelen. Laten we samen onze prioriteiten bepalen, 

rekening houdend met ieders startpositie en iedereen een beter leven bezorgen. Dat is de 

keuze van DAS. 

Bouwen op vertrouwen 

Samen beslissen we waar we met De Panne en Adinkerke naar toe willen en wat dat voor 

ons betekent. In plaats van alles en iedereen af te breken, gaan we constructief aan de slag. 

Samen kunnen we mensen de kansen en middelen geven om mee te bouwen aan hun eigen 

toekomst. 

Dit kan alleen maar werken als er vertrouwen is, als gemeenschap en in elkaar. We hebben 

ook opnieuw vertrouwen nodig in de overheid, in een krachtig en efficiënt bestuur, waar 

iedereen zich bij betrokken voelt. Een modern bestuur zorgt ervoor dat de gemeenschap 

mee is. Goed openbaar vervoer, een comfortabele, betaalbare woning voor iedereen, goede 

openbare wegen, vlot verkeer, een betaalbare energiefactuur en meer mensen aan het werk 

in onze buurt. Deze doelen zijn realiseerbaar, maar we zullen er samen onze schouders 

moeten onderzetten. 
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Senioren 

 

Senioren verlangen van de overheid een dienstenpakket dat op hun maat gesneden is. Op latere 

leeftijd komen hier ook nog specifieke welzijnsbehoeften bovenop. Het is dan ook niet meer dan 

normaal dat we blijven een actief en vooral breed seniorenbeleid voeren, dat zich niet enkel richt op 

ouden die in een probleemsituatie verkeren. Oudenzorg is uiteraard weel iets waar we, in het  licht 

van de vergrijzing van de bevolking, de komende jaren meer en meer zullen in investeren. 

Samen gaan we voor: 

 Naast een meer algemeen cursusaanbod, bieden we ook talloze cursussen en vormingen aan 

op maat van de actieve senior. Senioren vormen vaak de ruggengraat van diverse 

verenigingen, organisaties, instellingen of familiale netwerken en moeten dan ook volop de 

gelegenheid krijgen om bij te blijven. 

 Via de seniorenraad moeten we permanent signalen en tekorten blijven detecteren. We 

zullen de adviesraad in de toekomst dan ook degelijk blijven ondersteunen. 

 Het activiteitenaanbod voor senioren is vandaag relatief uitgebouwd. Wekelijks worden 

activiteiten, voorstellingen of cursussen georganiseerd gericht op senioren. We blijven dit de 

komende jaren inrichten. 

 Onze senioren hebben recht op degelijke infrastructuur. Er is onder andere nood aan meer 

assistentiewoningen. Daarom willen wij een uitbreiding van het aantal serviceflats. 

 Onze spoorweg brengt veel mensen tot in onze gemeente en is een gemakkelijke vorm van 

vervoer. Het perron moet echter dringend verhoogd worden. We blijven aandringen op het 

uitvoeren van die werken. 

 We moeten onze mantelzorgers blijven waarderen. Dit doen we door de mantelzorgpremie 

in stand te houden en uit te breiden. 

 We creëren een woonzorgzone waar senioren zich veilig en geborgen kunnen vestigen in 

aangepaste woongelegenheden. 

 We wakkeren de eerstelijnsinfo naar het zorgaanbod en voorzieningen aan zodat ouderen 

tijdig aanspraak kunnen maken op bepaalde financiële en sociale voordelen. 
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Netheid 

 

Er zijn misschien weinig thema’s waar de bevolking zelf zoveel mee begaan is als met een 

goed onderhouden en nette openbare ruimte. De Panne heeft de laatste jaren  heel wat 

aandacht geschonken aan de heraanleg van voetpaden, het plaatsen van extra vuilbakken en 

hondenpoeppalen. We moeten blijven investeren in een propere en verzorgde gemeente, 

want een nette, veilige, uitnodigende straat maakt dat mensen het huis willen uitkomen, 

waardoor ze elkaar op een leuke manier kunnen ontmoeten. Daar ligt de sleutel voor een 

hechte en stimulerende gemeenschap, waarin we samen voor elkaar zorg dragen. 

Samen gaan wij voor: 

 Propere en nette straten door het plaatsen van extra vuilbakken en 

hondenpoeppalen.  

 De efficiëntie van de technische dienst verhogen. 

 We werven extra gasambtenaren aan die Gemeentelijke Administratieve Sancties 

kunnen uitschrijven bij overtredingen. 

 We voorzien extra containers voor de handelaars, zodat hun vuilzakken niet langer 

opengepikt kunnen worden door de meeuwen. 

 Het gebruik van hondentoiletten optimaliseren 

 De onkruidbestrijding in straten en op pleinen onder controle houden. 
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Ondernemen & Werk   

De voorbije jaren werden er reeds aanzienlijke investeringen gedaan om ons 

handelscentrum te verfraaien. We moeten de groei van onze lokale economie optimaal 

proberen te ondersteunen, onder meer door een goede bereikbaarheid en een aangename 

omgeving om in te shoppen, te garanderen. Gerichte investeringen in de handelskern 

moeten ervoor kunnen zorgen dat mensen niet alleen naar De Panne komen om naar 

Plopsaland of het strand te gaan. We moeten met open blik naar nieuwe ontwikkelingen en 

nieuwe noden kijken. Een goed contact tussen overheid en ondernemers is daarbij een 

belangrijke vereiste. 

Samen gaan wij voor: 

 De shoppingzone in kaart brengen en afbakenen met daaraan gepaard de aanleg van 

een ondergrondse rotatieparking. 

 Leegstand moet hardhandig worden aangepakt door telkens het leegstandregister te 

actualiseren en boetes op te leggen aan eigenaars die hun panden laten verkrotten.  

 Leegstaande panden moeten verfraaid worden met het aanplakken van stickers van 

activiteiten in De Panne. 

 We moeten ondersteuning bieden aan mensen die een eigen handelszaak opstarten 

door hen informatie en advies te geven waarmee ze hun plannen kunnen realiseren 

en hun kansen kunnen verhogen. Dat doen we in samenwerking met de lokale 

afdelingen van Unizo en Voka. 

 We richten een handelspandenfonds op. Panden die minimum een jaar leeg staan, 20 

jaar oud zijn en reeds 5 jaar dienst deden als handelspand komen in aanmerking. 

Voor dergelijk fonds kunnen we aanspraak maken op subsidies van Vlaanderen en 

Europa. 

 We maken enkele handelsstraten die deel uitmaken van het handelscentrum 

zichtbaarder, zoals bijvoorbeeld de Kasteelstraat en de Sloepenlaan.  
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Toerisme   

Het belang van de toeristische sector voor de lokale economie van onze gemeente kan 

nauwelijks worden overschat. We moeten deze sector dan ook structureel blijven 

ondersteunen. 

Samen gaan wij voor: 

 Betere bereikbaarheid door de toegangswegen efficiënter te organiseren en 

voldoende parkeergelegenheid aan te bieden. 

 Werk maken van de omleidingsweg rond de dorpskern van Adinkerke. Dit bevordert 

de doorstroming naar De panne en verhoogt de leefbaarheid in de dorpskern zelf. 

 Een reorganisatie van de dijk, zodat zowel de handelaars als de wandelaars en 

strandgangers tevreden zijn. Eerst en vooral dienen we dus overleg te plegen met de 

verschillende actoren. 

 We dienen het wintertoerisme aan te trekken. Onze gemeente heeft verschillende 

troeven die kunnen uitgespeeld worden.  

 Onze natuurgebieden dienen we nog meer te promoten en toegankelijker te maken. 

 Feestelijkheden die verscheidene doelgroepen bereiken, moeten het hele jaar 

georganiseerd worden, zodat er iets te beleven valt voor iedereen. 

 Onze citymarketing verbeteren. 

 Campers zijn hier meer dan welkom. We voorzien een plaats waar zij zich rustig 

kunnen stationeren.   
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Mobiliteit   

Mobiliteit is een essentieel element in onze samenleving. Het brengt mensen in beweging. 

Een goede mobiliteit vergroot onze kansen op werk en doet ons nieuwe zaken ontdekken. 

Het is een bindmiddel in onze samenleving. 

Samen gaan wij voor:  

 Een goede oplossing voor de fileproblematiek rond Plopsaland. We maken werk van 

de omleidingsweg rond de dorpskern van Adinkerke. Dit bevordert de doorstroming 

naar De panne en verhoogt de leefbaarheid in de dorpskern zelf. 

 Het invoeren van een blauwe zone/bewonerskaarten in de De Pannelaan is een 

noodzaak. Inwoners moeten hun kinderen veilig kunnen afzetten, zonder dat ze daar 

een verkeersovertreding voor moeten begaan. 

 Bij elke nieuwe verkeersingreep moet er getoetst worden dat personen met een 

handicap op een goede, veilige manier gebruik kunnen maken van de 

verkeersinfrastructuur. 

 De politie moet strenge controles uitoefenen op het foutief gebruik van 

parkeerplaatsen voor personen met een handicap. 

 We evalueren jaarlijks het aantal parkeerplaatsen voor personen met een handicap, 

zodat we daar waar nodig extra plaatsen kunnen voorzien. 

 We besteden heel wat aandacht aan goed onderhouden en veilige voetpaden en 

fietspaden. 

 We zetten verkeersveiligheidscampagnes op voor schoolgaande kinderen. Met 

sensibilisering, concrete acties en octopuspalen vestigen we de aandacht op 

verkeersveiligheid aan de schoolpoorten. 

 Elke locatie in onze gemeente moet snel en veilig bereikbaar zijn met de fiets. De 

gevaarlijke straten, zoals de Stationsstraat, Duinhoekstraat, Duinkerkelaan, 

Nieuwpoortlaan en Noordhoekstraat moeten dringend aangepakt worden.  

 We voorzien een shuttle-service voor onze inwoners ter vervanging van de belbus. 

 We houden onze spoorweg open en blijven aandringen op de perronverhoging. 

 We ontwikkelen de fiets- en wandelpaden verder.  
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Veiligheid   

Veiligheid is  niet enkel de taak van politie of brandweer, maar vereist een diverse en 

integrale aanpak. Of het nu gaat om de herinrichting van straten, aanleg van speelpleinen, 

inplanten van sociale woningen, bestrijden van openbare overlast of de organisatie van 

grote evenementen…, altijd moeten wij zorgen voor de inzet van de juiste middelen op het 

juiste moment. 

Samen gaan wij voor: 

 We moeten overwegen om op bepaalde plaatsen bijkomende veiligheidscamera’s j te 

plaatsen, zodat het onveiligheidsgevoel daalt alsook de criminaliteit. 

 We blijven vandalisme, sluikstorten en verloedering sanctioneren. 

 Er moet vaker preventief worden opgetreden. Daarom stellen wij voor om extra gas-

ambtenaren in dienst te nemen. 

 Onze dienst 100 moet verder beschermd en onderhouden worden, zodat deze 

dienstverlening naar de bevolking toe efficiënt kan blijven verlopen. We kopen een 

nieuw voertuig aan zodat deze dienst optimaal blijft functioneren. 

 We moeten er voor zorgen dat bij de brandweerhervorming de brandweerpost van 

De Panne-Adinkerke kan blijven bestaan. 

 We bevinden ons in een straal van 35 km van de kerncentrales van Gravelines. Elk 

gezin zou moeten beschikken over jodiumtabletten in het geval er iets misloopt. 

 We schakelen de buurtbemiddelingsambtenaar in bij burenconflicten. 

 De openbare verlichting passen we op sommige plaatsen aan. 

 De oorzaken van overlast moeten grondig aangepakt worden. 
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Betaalbaar en kwalitatief wonen  

Wonen is een basisbehoefte, waar iedereen dagelijks  mee te maken krijgt. Toch is het in een 

kustgemeente vaak geen sinecure om een betaalbare en degelijke woning te vinden. De 

woningprijzen aan de kust stijgen al ettelijke jaren een stuk sneller dan het Vlaams 

gemiddelde. Dat is vooral slecht nieuws voor jonge gezinnen, die nu vaak uit financiële 

noodzaak moeten uitwijken. De voorbije jaren is er reeds een inspanning geleverd om het 

sociale woningaanbod te vergoten. Hierbij werd er steeds voor gezorgd dat de woningen 

aangenaam en betaalbaar waren. We mogen echter de mensen niet vergeten die buiten de 

vastgestelde inkomensgrens vallen voor een sociale woning. Ook voor hen moeten er 

betaalbare woningen voorzien worden. 

Samen gaan wij voor: 

 De door de gemeente afgeleverde verkavelingsvergunningen moeten de 

basisvoorwaarden scheppen om binnen de verkaveling betaalbare en kwalitatieve 

woningen te creëren. De gemeente moet daarbij actief blijven meedenken met de 

bouwpromotor om manieren te vinden waarop de bouwkosten efficiënt kunnen 

worden ingevuld. Verkavelingsvoorwaarden moeten steeds rationeel en redelijk 

worden bekeken in het belang van de eindklant. 

 Leegstaande handelspanden die niet in de handelskern gelegen zijn, omvormen naar 

woongelegenheden 

 Een conformiteitsattest voor huurwoningen op de private markt zou verplicht 

moeten worden, zodat mensen gemakkelijk kunnen vergelijken of ze waar krijgen 

voor hun geld. 

 We bieden huurders van sociale woningen de mogelijkheid om hun huurwoning aan 

te kopen. 

 Inbreidingsgebieden moeten we optimaal benutten. 
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Natuur & Milieu   

De mondiale klimaatcrisis drukt ons met de neus op de feiten: als we niet duurzaam omgaan 

met onze energiebronnen en water- en luchtvervuiling niet bestrijden, wordt de schade 

enorm. Ook economisch. Bovendien betekent zorg dragen voor het leefmilieu in de buurt 

ook een aangename omgeving om in te wonen. Door vandaag aandacht te hebben voor 

groen, door geluids- of lichthinder te beperken en beter om te gaan met afval, kunnen we 

morgen ook nog van onze buurt genieten. We moeten verder blijven investeren in 

mensvriendelijke en groene openbare ruimtes. Duurzaamheid is hierbij een sleutelwoord. De 

Panne-Adinkerke zal en mag de komende jaren nog groeien, maar dit moet gebeuren met 

respect voor het milieu en met respect voor de generaties na ons. 

Samen gaan wij voor: 

 Meer controles op sluikstorten en het achterlaten van hondenpoep, zodat onze 

omgeving net en verzorgd  blijft. 

 Wij blijven ons duurzaam evenementenbeleid nastreven door organisatoren te 

sensibiliseren. 

 We zetten in op het onderhoud van onze wandel- en fietsroutes, zodat deze voor 

iedereen aangenaam blijven. 

 We volgen de situatie op de nucleaire site van Gravelines goed op. 

 We proberen de toegankelijkheid van de natuurgebieden te verbeteren. 
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Diversiteit   

Mensen hebben elkaar nodig. Al is het maar voor een blik van herkenning, of een korte 

babbel. Niemand voelt zich graag alleen. Allemaal willen we dat onze kinderen van zoveel 

mogelijk mensen iets bijleren en met andere kinderen kunnen spelen. Iedereen heeft het 

recht op een eigen plek, om zich thuis te voelen en anderen te ontmoeten. Alleen zo kunnen 

we elkaar vertrouwen. Een hechte gemeenschap met verdraagzaamheid is belangrijk. Samen 

geraken we sneller en beter vooruit. Een tramlijn bouw je niet in je eentje. Samenwerking is 

nodig, maar dat lukt alleen als we ons ook een gemeenschap voelen. Wij investeren in de 

lijm van de samenleving, anders valt ze letterlijk uiteen. 

Samen gaan wij voor: 

 We blijven wijk- en buurtfeesten stimuleren. Organisatoren kunnen blijven rekenen 

op ondersteuning van de gemeente. 

 We blijven vrijwilligerswerk stimuleren. 

 Tijdens de zomermaanden blijven we aperitiefconcerten voorzien. 

 We blijven brede ondersteuning verlenen aan bestaande en toekomstige 

verenigingen. 

 We bevorderen het aanleren van het Nederlands aan anderstalige inwoners en 

handelaars. We bieden handelaars gratis Nederlandse lessen aan en zij die slagen in 

de opleiding, krijgen een label om in hun winkel uit te hangen.   
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Leefomgeving   

Een kwaliteitsvolle publieke ruimte is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van onze 

gemeenschap, zowel voor de bewoners als voor de bezoekers. Ze maakt echt samenleven 

mogelijk. Sommigen vinden dat de publieke ruimte een puur economische functie heeft. 

Voor ons is die economische logica niet de enige maatstaf. 

Samen gaan wij voor: 

 continu onderhoud, vernieuwing en verbetering  van speelpleintjes. 

 verzorgde bloem- en plantenperkjes in onze gemeente. 

 ondersteuning van het lokaal verenigingsleven. 

 veilige, nette en onderhouden ontmoetingsplaatsen. 
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OCMW & Welzijn   

Alle inwoners van De Panne en Adinkerke verdienen het recht om op een waardige manier 

te kunnen leven. Met DAS willen we de komende jaren werk maken van concrete projecten, 

die de levenskwaliteit van onze inwoners bewaakt en zo mogelijk verbetert. Onze gemeente 

moet meer dan ooit een gemeente worden die sterk is in welzijn. 

Samen gaan wij voor: 

 een ruimer en toegankelijk OCMW-gebouw. 

 Het blijven verzorgen van de bestaande OCMW-diensten zoals de kinderopvang, de 

klusjesdienst, de minder mobiele centrale, schuldbemiddeling,… 

 Het uitbreiden van het aanbod van de assistentiewoningen 

 Ondersteuning van onze rusthuizen die willen uitbreiden. 

 Vergroten van het aanbod sociale woningen. 
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Kinderopvang   

Als lokaal bestuur kunnen we een absolute meerwaarde betekenen voor werkende ouders 

door voldoende kwalitatieve opvangplaatsen aan te bieden. Wij beschouwen kinderopvang 

aks een basistaak van de lokale overheid en willen hiervoor de nodige financiële middelen 

voorzien, want elke ouder verdient gelijke kansen op de arbeidsmarkt en elk kind heeft recht 

om in comfortabele, stimulerende omstandigheden op te groeien. 

Samen gaan wij voor: 

 Het verhogen van de kans om snel een opvangplaats te vinden. We coördineren een 

toegankelijk en flexibel aanbod, moedigen bestaande initiatieven aan en vullen 

leemtes op. 

 We voorzien een kindercrèche. We vergeten niet dat ook jonge tieners in 

vakantieperiodes ergens terecht moeten kunnen en breiden onze huidige 

jeugdwerking, zoals de SWAP, verder uit. 

 We ondersteunen thuisopvang voor zieke kinderen 

 De werking van De Jutter moet geoptimaliseerd en geëvalueerd worden. 
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Kunst & Cultuur   

Voor DAS is het essentieel dat iedereen die dat wil toegang heeft tot het volledige 

cultuuraanbod. Mensen mogen niet botsen op financiële, praktische of sociale obstakels. In 

tijden van crisis is de cultuursector vaak het eerste slachtoffer. Maar cultuur stimuleert het 

sociaal contact, werkt gemeenschapsvormend en is een ideaal middel tegen verzuring. Het 

geeft ons een ruime en open blik op de wereld. Daarom bouwen we aan een betaalbaar, 

toegankelijk en divers cultureel aanbod, voor en door zoveel mogelijk mensen. We 

garanderen een evenwichtige keuze aan optredens, tentoonstellingen, cursussen of andere 

culturele activiteiten in elke buurt. 

Samen gaan wij voor: 

 Onze bibliotheek is meer dan rijen boeken. In een hedendaagse samenleving is de 

bibliotheek een publieke mediahotspot, een plek waar iedereen dingen kan 

opzoeken en verschillende soorten dragers kan uitlenen. Informatie en ontspanning 

zijn basisbehoeften, die we dan ook blijven aanbieden . 

 We houden Festival aan Zee aan onze kust. Het festival is jaar na jaar een succes dat 

door een brede waaier mensen wordt bezocht. We houden het dan ook voor onze 

inwoners aan een voordelig tarief. 

 We voeden aanstormend talent en bieden hen de gelegenheid om hun kunstwerken 

en talenten kenbaar te maken. 

 We werken het Cabourmuseum af. We voorzien faciliteiten en een picknickruimte. 
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Onderwijs   

Iedereen is ergens goed in. Gelukkig is dat niet voor iedereen in hetzelfde. Daardoor kunnen 

we samen aan een aantrekkelijke gemeente bouwen: iemand ontwerpt de toekomst, 

iemand anders tekent de plannen, een derde is zo handig het bouwwerk ineen te zetten, een 

vierde richt het resultaat in, en nog iemand anders onderhoudt het. Elk talent is nodig om 

vooruitgang en verandering waar te maken. 

Daarom herkennen en stimuleren we ieders talent en creativiteit, van jongs af aan. Daarom 

geven we mensen de kans te proeven van allerlei mogelijkheden en zo hun talenten te 

ontdekken. Daarom stimuleren we spelen, leren, sporten, hangen, debatteren, ondernemen, 

cultuur beleven, praten, ontspannen, werken en feesten. Zo kunnen we trots zijn op wat we 

opbouwen en iedereen daarvan laten genieten. 

Samen gaan wij voor: 

 Het blijven aanbieden van verschillende faciliteiten aan scholen. 

 We verzekeren de veiligheid rond scholen. 

 We passen het onderwijsdecreet correct toe. 
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Sport   

Lichaamsbeweging is niet alleen fysiek gezond. Het helpt mensen ook mentaal fit en zelfs 

gelukkig te blijven. Bovendien brengt samen sporten, of sport beleven, mensen bij elkaar. 

Dat bevordert op zijn beurt dan weer het vertrouwen dat mensen in elkaar hebben. Om te 

kunnen sporten is een goede infrastructuur nodig. Die bouwt niemand alleen. Daarom werd 

de bouw van de nieuwe sporthal reeds in gang gezet. Zo willen we de mensen die een zetje 

nodig hebben extra stimuleren. Daarom is sport voor ons wel degelijk een taak van de lokale 

overheden. 

Samen gaan wij voor: 

 We proberen om de wielerwedstrijd de driedaagse De Panne-Koksijde in onze 

gemeente te houden. Dit wielerevenement lokt jaarlijks tal van liefhebbers en is goed 

voor de uitstraling van onze gemeente. 

 Onze jaarlijkse sportactiviteiten zoals de beach-endurance en de beach run 

 We blijven bestaande en toekomstige sportverenigingen ondersteunen. 

 We laten mensen proeven van bepaalde sporten en blijven dan ook de 

sportinitiatiedagen organiseren. 

 We creëren een mini-beach op het strand waar verschillende sporten kunnen 

beoefend worden. 

 We breiden de activiteiten op de terreinen van de Amorial uit en bouwen een nieuw 

clublokaal. 

 We leiden de bouw van de nieuwe sporthal in goede banen, zodat diverse sporten 

kunnen beoefend worden door alle leeftijdsgenoten. 

 We zorgen voor een zwembad waar iedereen zich kan ontspannen en ontwikkelen. 
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Dienstverlening   

Een moderne overheid staat ten dienste van iedereen, is altijd bereikbaar, werkt snel en 

stelt de juiste prioriteiten. Het is uitermate belangrijk dat iedereen terecht kan bij de 

diensten van onze gemeente, zodat niemand achterop raakt of benadeeld wordt. Dat is niet 

meer dan democratisch. Daarom voorzien we een snelle, efficiënte, toegankelijke en 

flexibele dienstverlening voor iedereen. 

Samen gaan wij voor: 

 Één meldpunt voor problemen of klachten. Dit meldpunt moet bereikbaar zijn via de 

telefoon en via e-mail. We roepen inwoners op om hun problemen te melden. We 

proberen er dan zo snel mogelijk iets aan te doen. 

 Publieke gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor wie in een 

rolstoel zit of moeilijk te been is. Elk gebouw moet op zijn toegankelijkheid worden 

getoetst door een onafhankelijke dienst. 

 We helpen mensen sneller op weg. Iedere dienst van onze gemeente moet een 

netwerk vormen, elkaar beter leren kennen en beter van elkaar weten waarmee ze 

bezig zijn. Zo gaan we overlappingen, misverstanden en foute doorverwijzingen 

tegen. Het kan niet dat mensen van het ene loket naar het andere worden gestuurd 

en dat ze telkens opnieuw hun verhaal moeten doen. 
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Jeugd   

Kinderen en jongeren zijn de toekomst. Later staan zij in voor ons én voor hun eigen 

kinderen. Investeren in een gelukkige, creatieve jeugd is daarom de motor van vooruitgang. 

Alleen als we onze kinderen en waar ze goed in zijn waarderen, kunnen ze hun plaats vinden 

in onze gemeenschap, ons allemaal iets teruggeven en gelukkige volwassenen worden. We 

denken op lange termijn, want de samenleving staat niet stil, generatie na generatie 

veranderen mensen. We moeten dan ook proberen om dit alles in goede banen te leiden, 

zodat niemand achterblijft. Jongeren zijn geen last, maar een geschenk. Als we hun 

verschillende talenten erkennen en helpen ontwikkelen, kan hun creativiteit onze hele 

gemeenschap stimuleren. 

Samen gaan wij voor: 

 We onderhouden de speelpleintjes, ontmoetingsplaatsen en het skatepark. 

 We ondersteunen een divers jeugdwerkaanbod, met onder meer jeugdbewegingen 

en speelpleinwerking. 

 We informeren de jongeren over het lokale jeugdhuis De Plancke en blijven de 

jeugddienst ondersteunen. 

 Ook de jeugd heeft recht van spreken. We promoten de jeugdraad bij de jongeren en 

sporen hen aan om via die weg hun steentje bij te dragen, want de jeugdraad is een 

ontmoetings- en reflectieruimte voor en over jongeren. 
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Inspraak   

In een vooruitstrevende gemeenschap is iedereen mee, en doet iedereen mee, op welke 

manier dan ook. We laten niemand achter en betrekken al onze inwoners, met hun wensen, 

ideeën en talenten, bij het beleid. We houden iedereen op de hoogte van veranderingen en 

vooruitgang. We bieden iedereen zoveel mogelijk inspraak en de kansen om problemen of 

oplossingen aan te kaarten. Een modern bestuur luistert immers naar zijn inwoners op elk 

mogelijk moment en geeft hen inspraak in wat er gebeurt, want inspraak stopt niet in het 

stemhokje. 

Samen gaan wij voor: 

 Een nieuwe, meer toegankelijke website van onze gemeente die gebruiksvriendelijk 

is voor de inwoners. 

 Communicatie op papier en op strategische plaatsen is belangrijk. We maken die 

voor iedereen verstaanbaar en duidelijk. 

 Iedereen moet de zittingen van de gemeenteraad via live audio en/of video kunnen 

volgen. 

 We betrekken de bevolking bij de opmaak van onze beleidsplannen. Samen kiezen 

we welke speeltuigen er in de speeltuin moeten komen, welke maatregelen rond 

verkeersveiligheid we gaan nemen, enzovoort. 

 We versterken adviesraden en waarderen ze op tot echte democratische organen. 

We houden de leden van lokale adviesraden op de hoogte van de onderwerpen 

waarover we hun inbreng vragen. 

 We maken vaker gebruik van openbare hoorzittingen, voor meerdere thema’s. 

 We beantwoorden ieders vraag en doen iets met elke opmerking. 

 In de infokrant “De Panne Leeft” voeren we een meldingsfiche in. 
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Bestuur & financie n   

Onze gemeente hanteert reeds jarenlang een voorzichtig budgettair beleid. De komende 

jaren willen we ons richten op een realistisch haalbaar jaarlijks investeringsprogramma.  

Samen gaan wij voor: 

 Duurzame investeringen in onze gemeente die de gehele bevolking ten goede 

komen. 

 We proberen zoveel mogelijk subsidies te verkrijgen voor de projecten die we 

wensen te realiseren. 

 We houden de personenbelasting op 0 procent. 

 

 

 


