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Het vorige wijkontwikkelingsplan
dateerde al van een decennium
geleden, tijd dus voor een nieuwe
versie dachten ze in de wijk
d’Achte. Een jaar lang ging een
werkgroep met 21 mensen op on-
derzoek om te peilen naar de wen-
sen en problemen. Het resultaat
zit vervat in een overzichtelijke
bundel dat het gemeentebestuur
in de brievenbus zal vinden. Met
voorzitter John Vermote overlo-
pen we de resultaten. “De vier top-
prioriteiten zijn een aangename
woonomgeving, veilig verkeer,
meer betaalbare huisvesting voor
jonge gezinnen en een beter soci-
aal leven. Die stemmen eigenlijk
overeen met de resultaten van ons
onderzoek van tien jaar geleden.
Dat er dus nood blijft aan zo’n
studie is duidelijk.”

WOONOMGEVING

“Om tot een aangenamere plek te
komen om te wonen, kan het ge-

meentebestuur aan het einde van
de Marktlaan een ontmoetingszo-
ne inrichten”, overloopt John Ver-
mote. “In de vakantie moeten
speelstraten mogelijk zijn. Een

straat wordt dan voor een paar uur
afgesloten zodat kinderen zonder
zorgen buiten kunnen ravotten.
Het duinenpad langs de Houtsae-
gerduinen is een vraag die we al
jaren stellen. Vanuit de wijk kun-
nen we dat natuurgebied niet in.
Tot slot pleiten we voor een op-
waardering van de Kasteelstraat.”

VEILIGER VERKEER

“We zijn dan wel de grootste wijk
van De Panne, er lopen nauwe-
lijks fietspaden door onze woon-
buurt. Nochtans stappen of fiet-
sen onze bewoners als ze zich be-

wegen door d’Achte. Een ander
probleem is het gebrek aan vrije
parkeerplaatsen. Dat komt omdat
we net naast een betalende par-
keerzone zijn gelegen. Al van ’s
morgens laten bezoekers of perso-
neel van de winkels hun wagen in
onze wijk achter zodat de eigen
bewoners bijna geen plaats vin-
den. Het invoeren van een bewo-
nerskaart is een oplossing. Als we
het over het verkeer hebben, dan
moeten we de gebrekkige aanslui-
ting met het openbaar verkeer
aankaarten. Wie de bus op het
Marktplein neemt, geraakt niet

rechtstreeks in Veurne om maar
één voorbeeld te nemen.”

HUISVESTING

“Armoede is in onze wijk een
groot probleem en dat weerspie-
gelt zich onder meer in de gebrek-
kige huisvesting. Er moet een
bouwreglement komen op maat
van de wijk. Premies voor mensen
die hier een huis kopen of een
vermindering op de onroerende
voorheffing de eerste jaren zijn
maar twee suggesties om het wo-
nen in d’Achte aantrekkelijker te
maken voor jonge gezinnen. Er
zijn al heel wat premies en subsi-
dies maar die zijn onvoldoende
bekend. Het is een groot misver-
stand dat je aan de kust, en speci-
fiek in De Panne, geen betaalbare
woonst kan vinden. Dat moet de
gemeente meer in de kijker zet-
ten.”

SOCIAAL LEVEN

“De meeste bewoners zijn tevre-
den over de contacten in de wijk
maar het kan altijd beter. Meer
activiteiten kunnen de sociale
contacten bevorderen en ook extra
ontmoetingsplekken zijn nodig.
De site van de oude rijkswacht
biedt daar kansen. Het bewoners-
platform is nu al het centrale aan-
spreekpunt. We organiseren on-
der meer een jaarlijks zomer-
aperitief en een boekenmarkt. De
communicatie met de gemeente
kan efficiënter. De bewoners heb-
ben te weinig inspraak bij dos-
siers die hen aanbelangen zoals
de heraanleg van het Marktplein
of de plaatsing van verkeersdrem-
pels.” (GUS)

“Nieuw plan, zelfde wensen”
GROOTSTE WIJK VAN DE PANNE BUNDELT VOORSTELLEN IN VERNIEUWD TOEKOMSTPLAN

DE PANNE Wijk d’Achte
is met zijn ruim 2.000
inwoners de grootste wijk
van De Panne. Het bewo-
nersplatform actualiseer-
de zijn toekomstplan dat
al tien jaar oud was,
maar de wensen zijn on-
geveer dezelfde gebleven.
De inwoners willen fiets-
paden, speelstraten, meer
parking en een betere
huisvesting.

“Er lopen nauwelijks
fietspaden door onze
woonbuurt”

Bewoners van de Wijk d'Achte in De Panne presenteert een nieuw ontwikkelingsplan. (Foto GUS)

DE PANNE / ADINKERKE 

DE PANNE Een heel weekend lang presenteren zes Franse champagneboeren uit de Aube hun sprankelende bubbels op het luxueuze domein La Grande Mare, net ‘over de schreve’

in Bray-Dunes. Het wordt een compleet culinair en artistiek feest. Organisatoren van deze tweede editie ‘Week-end Champagne de l’Aube en Fête’ zijn Frank Caillau, Ann Laleman

van domein La Grande Mare en Peter Germonprez, al jaren initiatiefnemer voor de champagneweekends in Middelkerke. Drie dagen lang zullen de champagnekurken knallen, worden

er zilte Normandische oesters gepresenteerd, schuif je aan voor de barbecue, proef je excellente streekkazen uit de Aube en regionale zoete zaligheden. Dat culinaire feest beleef je

in een groene oase achter deze professioneel gerenoveerde hoeve, die is opgesmukt met sculpturen van Eddy Walrave en schilderijen van Joël Derore. En met als achtergronddecor

een schitterende collectie oldtimers. Op zaterdag kunnen verzamelaars champagnecapsules ruilen. Zoals vorig jaar hebben de organisatoren een nieuwe serie van zes verschillende

capsules laten ontwerpen, voor elk van de zes deelnemende champagnehuizen. De verzamelbox van zes champagneflessen is te koop voor 108 euro. Dit jaar is er ook een tombola

met een mooie prijzenpot. De opbrengst gaat naar de ALS-liga. Locatie: La Grande Mare – 150, Rue Albert 1, 59123 Bray-Dunes in Frankrijk – gratis parking op het domein. Vrijdag 21

april: 19.30 tot 24 uur. Zaterdag 22 april: 11 tot 22 uur. Zondag 23 april: 11 tot 22 uur. Info: www.lagrandemare.be – info@lagrandemare.be – 0477 17 55 60. (Foto MVO)

La Grande Mare in Bray-Dunes is opnieuw het toneel voor een compleet culinair en artistiek champagnefeest


