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Huisartsen (centraal) 058-42 26 26

Tandartsen (centraal) 057-48 53 85

Apothekers (centraal) 0900-10 500

Politie 058-42 97 40  
of noodnummer 101

Brandweer 058-41 10 10  
of noodnummer 100

IWVA (water) 058-53 38 30

Antigifcentrum 070-245 245

Zeereddingsdienst 050-42 98 42

Eandis (gas en elektriciteit) 
078-35 35 00 (bij defect) 
0800-650 65 (bij gasgeur)
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Uitgave Gemeentebestuur De Panne

V.U. burgemeester Ann Vanheste

Contactgegevens
Gemeentehuis
Zeelaan 21, 8660 De Panne
t/ 058 42 16 16
f/ 058 42 16 17
info@depanne.be
www.depanne.be

Woord van de burgemeester
Beste inwoners,
De mooie nazomer zit bij de meesten onder ons nog vers in het geheugen en 
toch staat de winter reeds voor de deur. De dagen zijn opnieuw korter, maar 
dat betekent niet dat er een sombere tijd aanbreekt. De kerstperiode zorgt 
immers voor een warme, gezellige en aangename sfeer. De kerstversiering zal 
zorgen voor licht in de duisternis, de kerstmarkt voor een fijne drukte en tradi-
tiegetrouw zal het gemeentebestuur ook tal van leuke activiteiten organiseren. 

Met trots breng ik u het heugelijke nieuws dat er op communicatief vlak wat ver-
nieuwing op het programma staat.  Het gemeentebestuur wil graag vlot en effici-
ent communiceren naar inwoners, tweedeverblijvers en toeristen. Daarom werd 
recent www.depanne.be volledig gerestyled. De nieuwe webstek oogt fris en is 
overzichtelijk. Ik nodig u uit om het zelf te ontdekken. U kan er trou-
wens zelf uw activiteiten op plaatsen via www.uitdatabank.be. Niet  
alleen de website werd in een nieuw kleedje gestoken, ook  
De Panne Leeft krijgt een volledige make-over. Vanaf januari 
zal u het gemeentelijke infoblad maandelijks in de bus krij-
gen. Nieuw is ook dat alle activiteiten er zullen in opgenomen  
worden. Dus geen afzonderlijke edities van ‘Actief in De Panne’  
meer. Ik twijfel er niet aan dat De Panne Leeft ‘nieuwe stijl’ bij 
u in de smaak zal vallen.

Vriendelijke groeten,

Ann Vanheste

Burgemeester

Seniorenfeest in 
nieuw kleedje
Jaarlijks is er een seniorenfeest voor alle 55-plussers uit De Panne en Adinkerke. Dit jaar mag 
het eens helemaal anders. Het wordt een verrassende show in de gloednieuwe theaterzaal 
van Plopsaland. Op het programma:

Meld beschadigde paaltjes langs looproutes
Om beschadigde palen of verdwenen bewegwijzering van de looproutes sneller te kunnen her-
stellen, kregen de paaltjes in het Calmeynbos een nummer. Zie je tijdens het lopen een bescha-
digd paaltje, dan kan je vanaf nu gemakkelijk het paalnummer doorgeven aan de dienst Sport 
(058-42 18 20,  sport@depanne.be). Alvast bedankt!

John Terra
Willy Sommers

Koffie met gebak
Ontdek de attracties 
van Mayaland

Toegangskaarten haal 
je op voorhand bij Toe-
risme De Panne. Het 
seniorenfeest vindt dit 
jaar plaats op dinsdag  
26 november van 
13.00u tot 17.00u. 

Meer info? 
Toerisme De Panne, 
058-42 18 18, 
toerisme@depanne.be.  
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Een nieuw park… een nieuwe naam

Meneer Konijn 
op bezoek
Ook dit najaar engageert Q-music zich met Meneer Konijn voor VZW Kin-
dergeluk. Die organisatie wil kinderen die het wat moeilijker hebben in onze 
maatschappij nieuwe kansen geven en alvast een beetje geluk brengen.  
Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 december presenteren Sven Ornelis 
en Kürt Rogiers vanuit de grootste Vlaamse steden. In De Panne komt er een 
Q-dj langs om de ingezamelde centjes voor VZW Kindergeluk op te halen. 
Heb je zelf een actie op poten gezet of wil je gewoon je ‘centje’ bijdragen?
                  Kom dan zeker langs! Waar en wanneer? 
                   Dat vind je vanaf half november op www.depanne.be.

Duinpark 
Kykhill
Een volledig vernieuwd park verdient een 
nieuwe naam. De culturele raad stelde ‘De 
Kykhill’ voor, want één van de duinen in het 
park is de Kykhillduin. Daar stonden de vis-
sersvrouwen op de uitkijk om hun mannen 
en zonen te zien uitvaren en terugkeren. Zo 
wisten ze wanneer ze naar het strand moes-
ten gaan om te helpen. Vandaar dat er werd 
gekozen voor ‘Duinpark Kykhill’.

‘Kyk’  = dialect voor kijken
‘Hill’  = Engels-Saksisch voor duin, dialect voor heuvel
Kykhill spreek je uit als ‘kiekiel’.

GFT = Geen Frank Teveel
Wist je dat…
•	 bijna	de	helft	van	het	huishoudelijk	afval	in	België	bestaat	uit	groente-,	fruit-	en	tuinafval	(GFT)?
•	 dit	zo’n	1,5	miljard	kilogram	per	jaar	is?	
•	 er	elektriciteit	opgewekt	wordt	uit	de	vergisting	van	GFT?
•	 het	gemeentebestuur	al	sinds	2005	een	aparte	ophaalronde	voorziet	voor	GFT?
•	 je	maar	5	cent	per	kilogram	betaalt	om	jouw	GFT	aan	huis	op	te	laten	halen?	
•	 dit	2,5	keer	goedkoper	is	dan	het	buitenzetten	van	restafval?

GFT je mee?
Ook jij kan instappen in de GFT-ophaling en geen euro teveel meer 
betalen voor jouw groente-, fruit- en tuinafval. Neem contact op 
met de klantendienst van de IVVO op het nummer 057-21 41 60. 
Inwoners moeten gewoon hun naam opgeven, tweedeverblijvers 
moeten kunnen aantonen dat ze effectief een tweedeverblijf heb-
ben in De Panne. Je betaalt € 25 waarborg en de container wordt na 
afspraak aan huis geleverd. 

Alle info?
Angeline Vanloo van de dienst Milieu helpt je graag verder,
058-42 97 54, angeline.vanloo@depanne.be. 
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Lokale economie uit de startblokken
Het gemeentebestuur was al even op zoek naar een goede manier om de zelfstandigen en ondernemers te ondersteu-
nen. De oplossing? Nick Cuvelier, de gloednieuwe (en allereerste) ambtenaar Lokale Economie. Samen met zijn schepen, 
Arne Debaeke, focust Nick op de lokale economie in De Panne. Voor de gelegenheid vanuit het Duinpark Kykhill. 

Arne: ‘Ambtenaar’ klinkt voor sommigen mis-
schien wat dof, maar het wil zeggen dat er 
iemand is die werkt aan het begeleiden en 
ondersteunen van zelfstandigen en KMO’s 
in onze gemeente. Dat er, net zoals voor an-
dere doelgroepen, nu ook iemand is waarbij 
ondernemers terecht kunnen. We nemen 
hiermee het voortouw in de streek en daar 
mogen we best trots op zijn. 

Wat is juist de bedoeling?
Nick: Ik wil in de eerste plaats een aanspreek-
punt zijn. Een soort ‘balie’ voor wie onder-
neemt of wil ondernemen in De Panne. Ik 
zorg voor de begeleiding, ondersteuning én 
voor de gepaste doorverwijzing, zowel bin-
nen de diensten van de gemeente als daar-
buiten. Leegstand is natuurlijk ook een van 
de werkpunten. We hebben al een aantal 
concrete plannen die we op korte termijn wil-
len opstarten, maar daar hoor je binnenkort 
zeker meer over…

Arne: Het is zowel voor Nick als voor De Panne 
een grote uitdaging om deze functie  zo goed 
mogelijk in te vullen. We laten momenteel bij-
voorbeeld een beleidsplan opmaken voor de 
detailhandel. En het doel is om zo veel moge-
lijk te overleggen met de KMO’s in De Panne. 
We willen ondernemers motiveren, steunen 

en inspireren. We willen starters en jonge 
ondernemers verwelkomen in een gunstige 
omgeving en de bestaande ondernemers alle 
mogelijkheden geven om te groeien.

En hoe ga je dit doen?
Arne: Een goeie communicatie is voor ons de 
basis. Daar willen we hard aan werken. We 
zetten in op goede contacten met beroeps-
organisaties, maar zeker ook met individuele 
ondernemers. We willen De Panne echt op de 
kaart zetten als een ondernemingsvriendelijke 
gemeente.

Nick: We gaan bouwen aan een goed contact 
met alle handelaars door  hen te betrekken 
bij activiteiten van de gemeente. Een con-
creet voorbeeldje misschien: in de herfstva-
kantie organiseerden we samen met de bib, 
toerisme De Panne en een aantal handelaars 
een zoektocht in De Panne. En tijdens het 
weekend van de tweedeverblijver werkten 
we samen met toerisme De Panne een shop-
pingnamiddag uit. Iets wat uit die samen-
werkingen al mooi naar voor kwam, is dat ik 
meteen aan de slag moest om een goed up 
to date overzicht te maken van de KMO’s in 
onze gemeente. 

Veel succes!

Links: Arne Debaeke, 
schepen van lokale economie
Rechts: Nick Cuvelier, 
ambtenaar lokale economie 

Nick Cuvelier KORT

-  25 jaar
-  geboren en getogen in De Panne
-  master in Geschiedenis
-  uitgesproken interesse in alles 

wat leeft in onze gemeente
-  geboeid door de wereld van zelf-

standigen en KMO’s (Kleine en 
Middelgrote Ondernemingen)
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Met Belmondo in Zuydcoote
In 1963-’64 vonden de opnames plaats van de Franse oorlogsfilm ‘Weekend à Zuydcoote’ met Jean-Paul Belmondo 
in de hoofdrol. De film brengt het verhaal over de slag bij Duinkerke aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.  
Een groep Franse en Britse militairen leed zware verliezen en moest vluchten naar Engeland. De film was razend populair 
en Zuydcoote, waar een groot deel van de film zich afspeelde, werd plots een bekend plaatsje in heel Frankrijk. 

Volgend jaar is het vijftig jaar geleden dat de film in de zalen verscheen, en Zuydcoote wil dit 
stukje nostalgie terug tot leven brengen in de vorm van een tentoonstelling. Ons gemeente-
bestuur, in het bezit van de  uitgebreide oorlogscollectie van Robert Moeyaert (deels ook te 
zien in het Museum Cabour in Adinkerke), werkt graag mee aan de tentoonstelling. 

Gezocht
Gezien Zuydcoote op een boogscheut van De Panne ligt, zijn er gegarandeerd inwoners die 
in 1963-’64 de filmopnames van dichterbij gevolgd hebben. Weet jij nog bepaalde anekdo-
tes te vertellen? Heb je foto’s genomen? Misschien heb je wel als figurant meegedaan in 
de film? Alle informatie, foto’s of eventuele andere voorwerpen zijn welkom bij de dienst  
Cultuur, Zeelaan 21, De Panne, cultuur@depanne.be,  t/ 058-42 97 52. 

Allen die willen te kaap’ren varen…
Op 24 november is het exact 25 jaar geleden dat de Duncow, een ijzeren driemaster, vastliep voor de kust van  
Duinkerke. Meteen het begin van een heldhaftig verhaal over een verlaten schip dat een felle storm doorstond, en 
Pannese vissers die er wel bij voeren.

Kapitein Large en zijn 28-koppige beman-
ning waren met een lading salpeter op 
weg van Chili naar Engeland toen hun 
schip, de Duncow, op zaterdag 24 no-
vember 1888 vastliep voor de haven van 
Duinkerke.	De	bemanning	werd	geëvacu-
eerd en tevergeefs werd gepoogd het schip 
los te maken. Om de reddingsoperatie te 
vergemakkelijken, werden de ankers los-
geknipt, maar ook dat bleek tevergeefse 
moeite. Het slechte weer die nacht en de 
sterke stroming, zorgden er echter voor dat 
de Duncow zich in het zand losmaakte en 
ging drijven richting Belgische wateren. De 
volgende dag werd het schip opgemerkt 

door de bemanningen van zowel de ‘Twee 
Broeders’ als de ‘Melanie’. Enkele vissers 
waagden zich aan boord en ontdekten dat 
de Duncow verlaten en achtergelaten was. 
Gezien de omvang van het schip, moest 
deze langs Vlissingen (NL) naar Antwerpen 
gesleept worden. Het koste veel moeite, 
zeker gezien het aanhoudende slechte 
weer, maar op 28 november meerde de 
Duncow aan in Oosterweel. De vissers 
waren dolgelukkig en poseerden apetrots 
voor de foto. Als eerlijke vinders van een 
schip op internationale wateren, hadden ze 
namelijk recht op 1/3 van de totale waarde 
van het schip. Weet dat de 2.400 ton sal-

peter een waarde had van 624.000 frank 
(€ 6.544), en het schip nog eens 250.000 
frank (€ 6.197).
Maar zo simpel bleek het niet… In februari 
1889 kwam de zaak voor de handelsrecht-
bank van Antwerpen. Kapitein Large en de 
rederij Duncow beschuldigden de vissers er-
van het schip zelf losgemaakt te hebben en 
gekaapt te hebben. De bemanning van de 
sleepfirma bevestigde echter de versie van 
de vissers en ook de rechtbank oordeelde 
in het voordeel van de vissers die 102.000 
frank (€ 2.528) kregen om onder elkaar 
te verdelen. Omgerekend naar de tijd van 
toen, was dat uiteraard een klein fortuin…

Copyright: 
Uit ‘Het De Panne 
van toen’ 
van Freddy Rigaux.

V.r.n.l. zittend: 
Pier Kloeffe, 
Frans Guilleman, 
Arnoldus Matsaert 
en Frans Lycke

Tweede rij: 
Henri Kloeffelerze 
(Christiaen), Mance 
Lambrecht (Clémen-
ce Demersseman), 
Karol Pyson, Sophie 
Velge, M Vanhille, 
Riennemoeie 
(Honorine) Vanhille

Derde rij: 
Pol Calcoen, 
Door Pyson, 
Polieten Bonne 
(Hippoliet Beyen), 
Frans Vanhove, 
Ward Maerten, 
Mélanie Maerten 
en David Verbanck. 

© Freddy Rigaux
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Veilig op weg met de fiets

Na de succesvolle edities van de ver-
keersveiligheidscampagne ‘Hang het 
beest niet uit in het verkeer!’ vindt 
dit jaar de actie ‘Veilig fietsen begint 
met een veilige fiets’ plaats, opnieuw 
een initiatief van de provincie West-
Vlaanderen. 

De resultaten van de fietscontroles waren 
vorig jaar erg positief. Meer dan 90% van 
de gecontroleerde fietsen was in orde. Het 
laagste cijfer sinds jaren bewijst het nut van 
de fietscontroles, dus gaan we door. 

Check je fiets met de fietscontrolekaart
De provincie heeft een nieuwe fietscontro-
lekaart samengesteld en verspreidt onder 
alle politiezones in West-Vlaanderen. Meer 

informatie over deze campagne en de 
fietscontrolekaart vind je op de provinciale 
website www.west-vlaanderen.be/mobiliteit  
(> sensibilisatie > veilig fietsen). 

Controle in de middelbare scholen
In het najaar voert de politiezone Westkust 
preventieve fietscontroles uit in alle middelbare 
scholen. De fietsen worden gecontroleerd en 
er wordt preventief gewezen op de gevaren 
van rijden zonder licht. Na de preventieve fase, 
volgen fietscontroles op de openbare weg. 
 
Licht niet in orde? Meteen veilig verder
De politie kocht 100 verlichtingssets aan. 
Heb je bij een controle een kapot of onvol-
doend licht, dan kan je meteen een verlich-
tingsset lenen en je weg veilig verderzetten. 

Je moet jouw fiets uiteraard wel zo snel mo-
gelijk laten herstellen en het licht terugbren-
gen naar het commissariaat.

Wanneer moet de fietsverlichting aan?
- Tussen het vallen van de avond en het 

aanbreken van de dag.
- In alle omstandigheden wanneer het niet 

mogelijk is duidelijk te zien tot op een af-
stand van ongeveer 200 meter.

Vooraan moet het licht wit of geel zijn, ach-
teraan rood. Het rode licht moet ’s nachts, 
bij helder weer, zichtbaar zijn van op een 
afstand van minimum 100 meter. Het maakt 
niet uit of je gebruik maakt van een vast 
licht of een knipperlicht. Let er wel op dat 
het licht niet verblindend is. 

Fietscontroles in 2012

90% = OK
Laagste cijfer in jaren

Octopusplan
Verkeersveiligheid  en verkeersleefbaarheid rond de scholen en in de ruime schoolomgeving 
zijn een prioriteit voor het gemeentebestuur. In het kader van het Octopusplan worden de 
komende maand alle leerlingen en ouders naar hun mening gevraagd. Een unieke kans om mee 
werk te maken van een verkeersveilig en leefbaar De Panne.

Veilige schoolroutes en kindvriendelijke schoolomgevingen heb-
ben een groot effect op de manier waarop leerlingen van zowel 
het basisonderwijs en het secundair onderwijs zich verplaatsen. Om 
dit alles in kaart te brengen en hieraan de nodige maatregelen te 
koppelen, gaat het gemeentebestuur een samenwerking aan met 
de voetgangersbeweging vzw: ‘Het Octopusplan’ . 

Tussen 11 en 15 november 2013 krijgt elke leerling uit het lager en 
secundair onderwijs een brief mee naar huis met een oproep om 
deel te nemen aan een online enquête. In deze bevraging komen 
verschillende thema’s aan bod zoals: 
- Hoe komt u naar school?
- Is de schoolomgeving veilig?
- Is er interesse in pooling?
- ….

Daarnaast krijgt elke ouder of leerling de kans om 5 knelpunten die 
hij of zij tegenkomt op weg naar school te melden. Het invullen van 
de bevraging kan tot zaterdag 30 november. Heb je thuis geen com-
puter of internet? Dan kan je altijd gebruik maken van de computers 
in de bibliotheek of De Boare.

Met de resultaten van de bevraging en de 
opgegeven knelpunten stelt het Octopus-
team in nauw overleg met het gemeente-
bestuur verschillende schoolvervoerplannen 
op. Daaruit zal een werklijst voor de komende 
jaren volgen op verschillende vlakken zoals :
- een betere infrastructuur 
 (bijvoorbeeld bredere voetpaden)
- meer aandacht voor educatie of verkeersopvoe-

ding (bijvoorbeeld fietsvaardigheidstraining in het 
lager onderwijs)

- sensibiliserende acties tegen bijvoorbeeld foutparkeer-
ders aan de schoolpoort

- meer handhaving door bijvoorbeeld politiecontroles op 
overdreven snelheid

Als ervaringsdeskundigen is jullie inbreng echt belangrijk. Dit is een 
unieke kans om mee werk te maken van een betere verkeersveilig-
heid en leefbaarheid in De Panne. 
Meer info? Neem contact met de mobiliteitsambtenaar, 
Wouter Deruwe, 058-42 97 27, wouter.deruwe@depanne.be.
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Politie Westkust op Facebook
Om je nog beter te informeren is de politiezone Westkust nu ook actief op Facebook. Naast communicatie via de traditionele kanalen, de 
website (www.politiewestkust.be) en Twitter (www.twitter.com/PZWestkust), kon dit kanaal natuurlijk niet ontbreken. Sociale media zijn 
een deel van het dagelijkse leven geworden en de zone wil alle doelgroepen bereiken zowel via de traditionele media als de sociale media. 
Op de facebookpagina vind je info over geplande controles, resultaten van deze controles, verkeershinder naar aanleiding van evene-
menten, acties die op til staan, waarschuwingen en preventieve tips. 
Interesse om de politie te volgen via Facebook? Zoek op Facebook ‘politie Westkust’ of surf naar www.facebook.com/politiewestkust. 

Brug open voor publiek
Fiets, wandel, rij… en bewonder
De fiets-, wandel- en ruiterbrug in De Panne is open voor het publiek! 

Dankzij de tunnel onder de autosnelweg 
kon je aan het Groot Moerhof al gemakke-
lijk van De Moeren naar De Panne. Met de 
brug over het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 
worden nu ook de twee delen van de Mae-
restraat opnieuw verbonden. Brug en tun-
nel koppelen de bestaande netwerken aan 
beide kanten van de grens en zorgen voor 
een perfecte aansluiting tussen De Moeren 
en de kust. De gemeente zorgde ondertus-
sen ook voor de aanleg van het tweesporen-
pad in de Maerestraat. Wandelaars, fietsers 
en ruiters kunnen vanaf nu volop genieten 
van de nieuwe mogelijkheden.

Meer info over de geplande werken en 
activiteiten vind je op www.depanne.be. 
Alles over wandelen, fietsen en paardrij-
den in De Panne en omgeving vind je op  
www.toerismedepanne.be. 

Dit is een project in het kader van INTERREG 
IV ‘France-Wallonie-Vlaanderen’, gecoördi-
neerd door de provincie West-Vlaanderen. 

Meer info? 
ine.lobelle@west-vlaanderen.be, 
051-55 02 55.

Nog op het programma: - Een picknickplek aan het kanaal, 
 naast de brug (voorjaar 2014)- Allerlei activiteiten op en rond het nieuwe 

traject (voorjaar 2014)- De Missing Link: aanleg van een fiets-, 
wandel- en ruiterpad tussen het twee-
sporenpad en de Smekaertstraat met brug-
je over het Langgeleed. Een studie bureau 
maakt de nodige plannen op.
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Opendeur voor alle inwoners
Gratis naar Plopsaland!
Het gemeentebestuur en Plopsaland nodigen jou uit 
op 9, 10 en 11 november 2013 voor het jaarlijkse open-
deurweekend in Plopsaland. Als inwoner mag je een 
hele dag gratis binnen. 

Dit in plaats van de normale prijzen:
-  Individueel ticket voor kinderen tussen 85 cm en 1 meter: 
 € 9,99
-  Individueel ticket voor volwassenen en kinderen groter of 
 gelijk aan 1 meter: € 29,99

Je komt gratis binnen door aan de kassa van Plopsaland De Pan-
ne aan de hand van je identiteitskaart of een ander identiteits-
bewijs aan te tonen dat je een inwoner bent. Plopsaland is tij-
dens dat weekend open van 10.00u tot 17.30u. Kom je met de 
wagen, dan kan je, zoals altijd, een hele dag parkeren voor € 8.

Tot dan voor een dag vol kriebels!

Goud voor Henri Demuysere  
op EK zeilwagenrijden!
Pannenaar Henri Demuysere won eind september goud in klasse 2 op het Europees Kampioenschap zeilwagenrijden in 
Sankt-Peter-Ording (Duitsland). Een knappe prestatie! 

Henri: Mijn droom komt uit. Ik wou absoluut nog eens goud winnen 
op een Europees Kampioenschap. Dat ik dat nu kon doen op hetzelf-
de strand waar ik in 1984 voor het eerst goud haalde op een EK heeft 
voor mij dus een grote emotionele waarde. Nu kan ik een hoofdstuk 
afsluiten en mij toeleggen op het promoten van de Mini Yacht Klasse, 
waarin ik ook met mijn broer Yann en vriend Laurent Kenneth brons 
per ploeg behaalde op hetzelfde EK. Mini Yacht is een mini versie van 
mijn maxi zeilwagen, opbergbaar in een autokoffer. We zeilen er zelfs 
mee in Zwitserland op parkings en verlaten luchtmachtbasissen, op 
kleine	stranden	in	Sardinië,	op	de	toendra	in	Rusland…

Henri Demuysere heeft al verschillende titels op zijn palmares: bron-
zen, zilveren en gouden medailles op zowel Europese als Wereld-
kampioenschappen. Hij startte als één van de topfavorieten op het 
strand van Sankt-Peter-Ording dat bekend staat als een technisch 
moeilijk strand. 

Op de eerste racedag won hij en zette de toon voor de rest van de 
week. Maar het bleef spannend tot de laatste beslissende race. Een 
mooie overwinning dus, proficiat!

www.depanne.be in ’t nieuw
Ben je al eens gaan kijken op de nieuwe website van 
het gemeentebestuur? Neen? Dan nodigen we je uit 
om snel eens de nieuwe ‘look & feel’ te ontdekken.

Dankzij een frisse, strakke lay-out wordt alle info op een over-
zichtelijke manier weergeven. In de UIT-kalender vind je gemak-
kelijk een overzicht van de Pannese activiteiten van de dag, 
week of komende maand.
De krachtige zoekfunctie helpt je snel op weg naar de gewenste 
informatie en dankzij het responsive design past de website zich 
optimaal aan aan het soort drager (pc, tablet, smartphone…) 
waarop hij bekeken worden. 

We houden de website zo goed moge-
lijk up to date. Merk je toch een foutje 
op? Vind je bepaalde informatie niet 
terug? Geef ons een seintje (dienst 
Communicatie, info@depanne.be, 
058-42 97 57)! We passen het zo 
snel mogelijk aan.
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U was erbij
1. Open Monumentendag
Op zondag 8 september was de Open Monumentendag in De Panne 
opnieuw een hoogdag voor de bezoekers. Onder een stralende zon 
‘curieuzeneusden’ massaal veel mensen in de talrijke opengestelde 
gebouwen in zowel Adinkerke als De Panne.

2. Natuurfestival
Het begint zo stilaan een gewoonte te worden dat de zon van de 
partij is op het Natuurfestival… Zeker voor deze zevende editie met 
als thema ‘multi culti’ was dat mooi meegenomen. En deze editie 
overtrof iedereens hoogste verwachtingen, zowel qua aantal bezoe-
kers, aantal standen als hoeveelheid ambiance.

3. 20 jaar De Jutter
7 september vierden we de twintigste verjaardag van De Jutter. Een 
reuzeleuk feest voor groot en klein! Er was een ballonnenclown, er 
stonden grote springkastelen en uiteraard werd heel veel gedanst 
en gezongen.

4. Vlaamse Veldloopweek
De scholen van De Panne leverden een sportieve strijd tijdens de 
Vlaamse Veldloop voor scholen.

5. Weekend van de tweedeverblijver
Het weekend van de tweedeverblijver was opnieuw een succes!3

4 4

5 5

2 2

1
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24 november? Beach Endurance-time!
Pomp de fietsbanden op, smeer de kettingen in en geef je mountainbike alvast een laatste grondige onderhoudsbeurt, 
want binnenkort is het zover. November is traditioneel de maand waarin het strand van De Panne getuige is van een van 
de bekendste mountainbike events van België: de Panne Beach Endurance. Tijdens deze strandrace nemen de renners het 
op tegen elkaar en de natuur. Wanneer ze na 50 kilometer uiteindelijk de finish naderen, komen velen van hen ook nog 
eens zichzelf tegen…

Dit jaar is de Panne Beach Endurance al 
aan zijn 18de editie toe. Er wordt verder 
gebouwd op de elementen die de voorbije 
jaren succesvol  waren. De grootste veran-
dering is de nieuwe locatie waarop de start-
nummers afgehaald kunnen worden: de 
sporthal van het KTA in de Sint Elisabethlaan. 
 
Het parcours
Om 11.00u wordt gestart op het strand 
ter hoogte van het Leopold I-monument. 
Van hieruit gaat het in rechte lijn naar het 
Noord-Franse Bray-Dunes met een bevoor-
rading op het marktpleintje. 
Het typische Franse dorpje geeft een bij-
zonder karakter aan deze wedstrijd. Andere 
belangrijke plaatsen zijn de camping ‘Le Per-
roquet’ met een serieuze beklimming (3x!) 
en camping Zeepark met een ietwat techni-
scher parcours. De doortochten op de Espla-
nade en op de ‘bult’ voor het centrum zijn 
traditioneel de spektakelplaatsen van het 
evenement. 

Geen race zonder medewerkers en vrij-
willigers
Al sinds de eerste editie van de Panne Beach 
Endurance kan de organisatie rekenen op 
een pak enthousiaste vrijwilligers. Zonder 
hen zou dit evenement nooit geworden zijn 

wat het nu is. Daarnaast zijn er ook tal van 
medewerkers achter de schermen. Zij zetten 
zich reeds weken voor het evenement al da-
gelijks in, zodat de dag zelf het internationa-
le gezelschap van profs en liefhebbers en de 
vele toeschouwers vlot verwelkomd kunnen 
worden! Een van de medewerkers is Steven 
Verstraete, hem konden we tijdens de voor-
bereiding strikken voor enkele vragen. 

Hoe ben je als medewerker bij de Panne 
Beach Endurance terecht gekomen?
Toen ik 13 jaar geleden aan de slag ging bij 
de dienst Sport van De Panne, ben ik voor 
het eerst betrokken bij de voorbereiding van 
de Beach Endurance. 

Wat zijn jouw taken voor, tijdens en na 
de Beach Endurance?
Twee weken vooraf starten we al met het 
klaarmaken van het parcours. In een eerste 
fase is het vooral uitkijken naar mogelijke 
obstakels of veranderingen ten opzichte van 
het jaar ervoor. Daarna worden de belangrij-
ke punten op het parcours afgebakend met 
piketten en worden de seinborden en pij-
len uitgezet. De laatste dagen voor de start 
wordt uiteindelijk overal lint gespannen om 
het parcours definitief af te werken. 
Net voor de start helpen we met het op-

zetten van de startzone. Zodra de start 
gegeven is, moeten we rondrijden om last 
minute problemen van de baan te helpen. 
De afbraak van de startzone gebeurt de dag 
zelf nog samen met alle medewerkers, de 
rest van het parcours breken we de week 
nadien af.

Ben je zelf ook mountainbiker?
Ik ben al ruim 14 jaar zelf mountainbiker. 
Met de Dunekeuntjes doe ik regelmatig mee 
aan toertochten en races. 

Wat vind je van het parcours?
De Panne Beach Endurance heeft een mooi, 
afwisselend parcours. Naast het lange stuk 
strand zijn er ook nog korte beklimmingen 
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Panne Beach Endurance
24 november 2013
Start om 11.00u 
op het strand ter 
hoogte van het 
Leopold I-monument
Finish vanaf 12.30u op 
de Leopold I-Esplanade

Zo kán het niet fout lopen
5 tips om de Beach Endurance tot een goed einde te brengen
1) Goede nachtrust: zorg ervoor dat je de avond voordien vroeg 

gaat slapen en doe vooral geen zware inspanningen meer.
2) Ontbijt goed: eet een snel verteerbare maaltijd die toch voor 

voldoende energie zorgt, zoals pasta of een banaan. 
3) Stel je fiets goed af: steek niet teveel druk op de banden of 

maak gebruik van zandbanden met weinig profiel zodat je je-
zelf niet ingraaft.

4) Zorg ervoor dat je het niet koud krijgt in de startboxen. Een 
extra jas, die je net voor de start kan afgeven aan je supporters 
is zeker geen overbodige luxe!

5) Drink voldoende tijdens de race. (bij voorkeur geen zeewater )

Wat te doen als rennerspartner?
1) VOOR: Motiveer jouw renner tijdens de aanloop naar de Beach 

Endurance. Zorg ervoor dat hij of zij gezonde maaltijden krijgt 
om de zware trainingen door te komen en knijp eens een oogje 
dicht wanneer hij of zij samen met de ploeg de trainingsresul-
taten moet analyseren…

2) TIJDENS: Verzamel vrienden en familie en moedig jouw renner 
op strategische punten als een echte supportersclub aan. Wan-
neer een renner zijn naam hoort of bekenden ziet, zullen zijn 
prestaties opmerkelijk verbeteren!

3) NA: Geef jouw renner wat tijd en ruimte om te recupereren. 
Een fris drankje om te bekomen, een deugddoende massage 
om de verzuring uit de spieren te helpen of een lekkere ver-
wenmaaltijd behoren zeker tot de mogelijkheden.

en een technisch gedeelte. 
Dit alles is typerend voor deze 
race. Ik zou er dan ook niets 
aan veranderen.

Zijn er zaken die door de 
jaren heen opvallend ver-
anderd zijn?
Door de jaren heen zijn de 
wielen groter geworden. Een 
grotere omwenteling zorgt 
ervoor dat je makkelijker over 
obstakels rijdt of door het 
zand snijdt.

Wat is voor jou de meest 
memorabele editie van de 
Beach Endurance?
De besneeuwde editie van en-
kele jaren terug zorgde voor 
een zware en koude race, 
maar tegelijk voor een prach-
tig wit decor.

Wat is je vooral bijgebleven 
van de laatste edities?
Enkele spectaculaire valpartij-
en, maar meestal zonder erge 
gevolgen, in het centrum van 
de dijk. Hier moeten de ren-
ners over een grote zandberg 
en komen ze terecht in het 
mul zand. Een moeilijk punt.

Wat zou je de renners aan-
raden die voor het eerst 
zullen deelnemen?
Forceer jezelf niet bij de start! 
Na de eerste ronde moet je 
nog twee keer richting Bray-
Dunes!

Bedankt!
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Energie sparen met goedkope lening
Lenen aan 0 of 2% voor energie-
besparende maatregelen
Energie neemt waarschijnlijk ook bij jou een steeds grotere hap uit het budget. Misschien weet je wel wat je zou kun-
nen veranderen, maar stel je de aanpassingen uit omdat het te veel kost. Met deze lening van FRGE Westhoek hoef je de 
investering niet langer uit te stellen. Afhankelijk van je inkomen kan je als inwoner van de Westhoek een energielening 
aan 0% of 2% krijgen om energiebesparende maatregelen uit te voeren.  

Wat kan je met deze FRGE lening plaatsen?
•	 Dak-,	zolder-,	vloer-,	of	muurisolatie
•	 Hoogrendementsglas
•	 Verwarmingsketel	met	hoog	rendement
•	 Zonneboiler
•	 Warmtepomp
•	 …

Kenmerken
•	 Bedrag	tussen	2.500	en	10.000	euro	
•	 Vaste	interestvoet	van	0%	of	2%		
•	 Terugbetalen	gespreid	over	maximaal	5	jaar	
•	 Voor	iedereen:	eigenaars,	(ver)huurders…	
•	 Geen	inkomens-	of	leeftijdsbeperking	
•	 De	woning	moet	een	hoofdverblijfplaats	zijn

Aan welk tarief kan ik lenen? 
Iedereen kan lenen aan 2%. 
Het tarief van 0% is voor: 
•	 wie	een	verhoogde	tegemoetkoming	bij	het	ziekenfonds	krijgt	
 (klevertje ziekenfonds eindigt op een 1)
•	 wie	een	OMNIO-statuut	heeft	(jaarlijks	gezinsinkomen	minder	dan	
 € 16.632,81 bruto, verhoogd met € 3.079,19 per persoon ten laste)
•	 wie	in	schuldbemiddeling	zit
•	 wie	onder	budgetbegeleiding	is	bij	het	OCMW
Je krijgt ook ondersteuning bij de volledige renovatie: hulp om te beslissen 
welke de beste investeringen zijn, een aannemer kiezen, de werken opvolgen, 
premies aanvragen…

Meer info & aanvragen
Krista Hautekeur van de dienst Milieu helpt je graag verder, 
krista.hautekeur@depanne.be, 058-42 97 68.

Vergelijk en bespaar ook voor   telefoon, internet en televisie
50% van de Belgen heeft een abonnement dat niet aangepast is aan zijn werkelijke telecommunicatiebehoeften.  
Zelfs voor een prepaid gsm-kaart vind je goedkopere aanbiedingen. Waarom zou je dus de stap niet zetten? 
De Federale Overheidsdienst Economie helpt je om de aanbiedingen van de verschillende operatoren van je regio te 
vergelijken zodat je zelf het abonnement dat het best bij je past, kunt kiezen.

Voor wie?
•	 Je	gebruikt	sinds	lange	tijd	hetzelfde	abonnement	of	hetzelfde	prepaid	tarief.
•	 Je	vergelijkt	de	aanbiedingen	van	de	verschillende	telecomoperatoren	niet.
•	 Je	kent	je	werkelijke	behoeften	inzake	vaste	of	mobiele	telefoon,	internetverbinding	of	digitale	televisie	niet.
•	 Je	hebt	geen	internettoegang	of	je	weet	niet	hoe	je	de	beschikbare	vergelijkingstools	moet	gebruiken.

Waar en wanneer?
We helpen je graag op 21 november  van 14.00u tot 19.00u in het gemeentehuis. 
Breng, indien mogelijk, de laatste maandelijkse facturen van je telecomoperator mee. 
Wij helpen je om de simulatie uit te voeren en te vergelijken! 
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Goedkopere groene energie
Niet enkel door minder energie te verbruiken kan je jouw energiefactuur verlagen. Ook door bewust je energieleveran-
cier te kiezen. Schrijf je in voor de groepsaankoop groene stroom van de Provincie West-Vlaanderen, gesteund door het 
gemeentebestuur. Zo bespaar je niet enkel op je factuur, maar steek je het milieu ook nog een handje toe. 

Vergelijk en bespaar ook voor   telefoon, internet en televisie

Inschrijven: van 1 december tot 1 februari (zonder aankoop-verplichting) 

Wat is groene stroom?
Dit is stroom die gehaald wordt uit hernieuwbare energiebronnen.  
Dit zijn bronnen die we niet kunnen opgebruiken, zoals zonne-
energie, windenergie, energie uit biomassa (gisting van 
groenten-, fruit- en  tuinafval). En met deze bronnen ko-
men er ook minder broeikasgassen in de lucht terecht. 

Veel werk? Neen hoor!
Instappen in deze groepsaankoop voor gas en/of  
elektriciteit is heel eenvoudig: neem je laatste 
eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit  
en aardgas en schrijf je online in op  
www.samengaanwegroener.be  
(klik: provincie West-Vlaanderen). 
Heb je geen toegang tot het internet? Dan 
helpen wij je graag verder. Spring binnen bij  
de dienst Milieu met je laatste jaarafrekening 
van elektriciteit en aardgas.Zo hebben we  
alle gegevens meteen bij de hand om in te 
schrijven. Samen met andere inwoners uit de 
hele provincie vormen we één zeer interessante 
klant op de energiemarkt.

Hoe wordt de leverancier gekozen?
Energieleveranciers doen tijdens een veiling op  
6 februari hun beste bod. Na de veiling krijg jij een 
persoonlijk aanbod van de goedkoopste leverancier, op 
basis van jouw verbruik. Dan pas beslis je of je van energiele-
verancier verandert. En je kiest zelf wanneer je overstapt tussen 
15 april en 30 september.  Hoe meer mensen inschrijven voor de 
aankoop, hoe groter de korting. Schrijf je in en spreek erover met je 
vrienden, familie en buren. 

Wie kan deelnemen?
Deelnemen is gratis voor alle particulieren en voor bedrijven met een jaar ver-
bruik beperkt  tot 50.000 kWh elektriciteit in laagspanning en 100.000 kWh gas. 
Bedrijven met een hoger verbruik en hoogspanningsklanten kunnen terecht bij 
de groepsaankoop van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-
Vlaanderen, voor hen is de groepsaankoop niet gratis.

Meer info en inschrijven
Kathleen Bevernage van de dienst Milieu helpt je graag verder,  
058-42 97 78, kathleen.bevernage@depanne.be.
 

Opgelet! De bedoeling is je te helpen en je de juiste informatie mee te geven zodat je het abonnement of prepaid tarief kunt kiezen dat 
het best bij je past. 
Andere vragen over de telecommunicatiesector kunnen we niet beantwoorden. 
Wel geven we graag de contactgegevens mee van de diensten die je het beste kunnen helpen.

Meer info over deze campagne van de Federale Overheidsdienst Economie vind je op www.economie.fgov.be.
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Pannenaar in de kijker:
Mario Vandaele, 
West-Vlaams 
en Belgisch 
Kampioen 
Motorcross

Wat doe je zoal in je vrije tijd?
“Motorcross is mijn belangrijkste hobby. Ik ga veel lopen en fietsen 
want om te kunnen crossen heb je een zeer goede fysiek nodig. Mo-
torcross wordt vaak onderschat, er zijn weinig sporten waar je zo’n 
doorgedreven combinatie van conditie, kracht en lenigheid voor no-
dig hebt. En je hebt ook nog eens meer karakter en lef nodig dan 
voor de meeste andere sporten.”

Vertel eens hoe je met motorcross begon?
“Mijn pa heeft vroeger nog gecrost en nam mij als kind regelmatig 
mee om naar wedstrijden te kijken. Daar heb ik de microbe te pak-
ken gekregen. Ik was nog geen 8 jaar toen ik onze tuin tot racepar-
cours ombouwde om er met mijn eerste brommer over te crossen. 
Mijn mama vond dat normaal, ze kende dat al van mijn vader. Ze 
heeft wel schrik als ze mij ziet rijden, dat er iets zou gebeuren. Maar 
zo zijn moeders hé, ze is gewoon bezorgd. Ik heb eerst gevoetbald, 
tot mijn 18 jaar. Maar ik wist toen al dat ik daarna liever motorcross 
wilde doen. Ik heb altijd brommers gehad, ook zwaardere, dus met 
versnellingen rijden kon ik al toen ik besloot om te gaan crossen.” 
“Ik herinner me nog mijn eerste wedstrijd, ik had zo’n hoge ver-
wachtingen, maar ik ben in beide reeksen gevallen. Ik was heel erg 
teleurgesteld. Gelukkig is het snel beter beginnen gaan. En mijn 

papa is al van in het begin mijn grootste supporter. Hij gaat altijd 
mee: van ’s morgens tot ’s avonds, elke zondag.”

En hoe ging het verder?
“In 2005 werd ik voor de eerste keer West-Vlaams kampioen in de 
MX-1 klasse. Elke zondag cross, dus ondertussen heb ik al heel wat 
bekers verzameld. Maar jammer genoeg ook heel wat zware blessu-
res: twee polsen en een sleutelbeen gebroken in 2005, kruisbanden 
gescheurd in 2006, en 2 maanden vóór het einde van een supergoed 

Mario Vandaele:
- geboren in 1979 (33 jaar) in 
 Poperinge.
- groeide op in Leisele
- studeerde automechanica in 

Veurne uit interesse voor de 
 mechaniek. 
- kwam in De Panne fitnessen, 

leerde daar Fabienne kennen 
en woont nu samen met haar 
in de Dorpsstraat in Adinkerke

- werkt als onderhoudstech-
nieker bij InterWest

- West-Vlaams en Belgisch 
 Kampioen motorcross sinds 
 8 september 2013

Over de cross:
-  Er zijn verschillende federaties in België.
-  Mario reed dit jaar voor het eerst in de MCLB-federatie.
-  Elke crosswedstrijd gaat over 2 reeksen, en er wordt 

elke zondag gereden, het seizoen duurt van februari 
tot oktober.

-  Voorbereiding op de cross: 2x per week fysieke trai-
ning, lopen of cyclocrossen.

© Gino Coghe
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Over de motor:
-  250cc 4-takt Yamaha
-  weegt ongeveer 90kg
-  elk jaar een nieuwe (versleten na 

een jaar) de kostprijs is tussen de 
€ 7000 en € 9000.

In de categorie ‘Nieuwelingen 
open’ mogen zowel MX-1 (450cc) 
als MX-2 (250cc) motoren rijden. 
Mario rijdt met een MX-2 omdat 
hem dat beter ligt. Niet onaardig 
dat hij zich zo goed verdedigt met 
zijn 250cc tegen de zware 450cc’ers.

Mario in De Panne:
-  Wandelen met Praline (de Franse buldog)
-  Fietsen en lopen in het Calmeynbos
-  Wandelen tot in Bray-Dunes in het Westhoekreservaat
-  Wandelen op de dijk, ijsje eten en iets drinken
-  Op het programma: met de kajak de vaart op

seizoen in 2009 nog eens de kruisbanden 
gescheurd, na een lange revalidatie in 2010 
klierkoorts gekregen… Echte pechjaren dus.

En dit jaar ging het helemaal goed?
“Twee wedstrijddagen vóór het einde van 
het jaar, had ik 46 punten meer dan de 2de. 
En per wedstrijddag zijn er 25 punten te 
rapen. Ik stond er dus goed voor en bij de 
voorlaatste cross kon ik mijn nationale titel 
al verzekeren. Ik was redelijk goed weg in 
de eerste reeks, maar bij de tweede bocht 
viel ik. In de tweede reeks had ik een min-
der goeie start, maar wist ik beetje bij beetje 
verder naar voor te schuiven. Een andere 
crosser kon dit moeilijk verkroppen en heeft 
me toen volledig afgeblokt.
Na die dag had ik nog 22 punten voor-
sprong over om naar de laatste cross te 
gaan. Ik was vooraf heel nerveus, maar eens 
vertrokken, valt dat altijd volledig van me af. 
Ik ben heel rustig gestart. Naar het einde toe 
reed ik naar de 2de plaats en was de titel zo 
dichtbij... Na een domme valpartij kwam ik 
als 6de over de meet en de titel was binnen! 
Ik ben West-Vlaams kampioen én Belgisch 
kampioen. Als ik nu zou moeten stoppen, 
ben ik tevreden met wat ik heb bereikt.” 

Hoe komt het dat we zo weinig horen 
van jouw prestaties?
“Er is jammer genoeg bijna geen aandacht 
voor de sport. Ik zou bijna durven zeggen 
dat	er	in	België	een	anti-motorcross	menta-
liteit heerst: je mag pas wedstrijden rijden 
vanaf 14 jaar, terwijl dat in andere landen al 
veel vroeger begint. Daarom gaan veel jonge 
gasten van hier in Frankrijk rijden. Om een 
goed parcours te vinden moet je hier in Bel-
gië	ook	goed	zoeken:	er	zijn	er	4,	waarvan	3	
in Limburg. Ik ga meestal trainen in Komen. 
En hier net over de grens in Duinkerke kan 
je ook crossen. Daar ligt heel zwaar (duinen)
zand, ideaal voor een zware fysieke training. 

En wat krijg je dan als Belgisch  
kampioen?
“Dat is echt te verwaarlozen. Omdat er zo 
weinig aandacht voor de sport is, valt er ook 
niet veel geld te rapen. Ik rij niet in een team 
en heb geen sponsor, dat wil zeggen dat 
ik alles zelf betaal. Het is een keuze die ik 
gemaakt heb omdat ik enkel met de sport 
wil bezig zijn. Voor de rest wil ik zo weinig 
mogelijk aan mijn hoofd hebben. Gelukkig 
kan ik het meeste onderhoud zelf doen, ik 
sleutel heel graag aan mijn motor.” 

Wat wil je nog doen?
“Ik wil blijven verder doen, maar me meer 
amuseren: minder druk op mezelf leggen, 
gezond blijven en kijken waar ik uitkom. 
Met mijn titel ga ik automatisch over naar 
de volgende reeks: Juniors MX-1 (450 cc); 
ik blijf met mijn 250cc rijden. Dit jaar wordt 
vooral genieten, een heel jaar lang mét de 
Belgische kampioenentrui  (glundert).”

Stel dat je zelf kinderen hebt, zouden zij 
mogen crossen?
“Voorlopig is daar te weinig tijd voor, maar 
als we kinderen krijgen, dan mogen ze zelf 
kiezen welke sport ze doen. Ik zou liever 
hebben dat ze een andere sport kiezen, 
waar ze zich volledig in kunnen uitleven. 
Maar ik zal hen zeker niet tegenhouden als 
ze willen crossen.”

© Gino Coghe
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Hoeveel kost 
een rit met 
de ziekenwagen?
De afgelopen weken kreeg het gemeentebestuur een aan-
tal vragen in verband met de factuur voor vervoer met de  
ziekenwagen. We geven graag wat toelichting.

De berekening van het tarief van een ziekenwagenrit wordt vast-
gelegd per koninklijk besluit. De kilometers worden echter bepaald 
per	rit	en	niet	volgens	de	kilometers	die	de	patiënt	effectief	 in	de	
ziekenwagen vervoerd werd. Een rit start wanneer de ziekenwagen 
door de 100-centrale wordt uitgestuurd en eindigt wanneer de zie-
kenwagen terug op zijn standplaats is. Het aantal kilometer voor een 
rit wordt dus gerekend vanaf het vertrek op de standplaats van de 
ziekenwagen (het gemeentehuis) tot de ziekenwagen terug op zijn 
standplaats	is.	Een	dergelijke	rit,	afhankelijk	van	waar	de	patiënt	in	
de gemeente opgepikt moet worden, telt dan meestal tussen de 20 
en de 22 kilometer. 

De huidige tarieven zijn:
-  € 60,50 voor de eerste 10 kilometer 
 (ook al bedraagt de rit geen 10 kilometer)
-  van 11 tot 20 kilometer: € 6,04 per kilometer
-  vanaf 21 kilometer: € 4,62 per kilometer
Bij het gebruik van elektroden voor de externe defibrillator mag 
57,42 euro extra aangerekend worden.

Een rit van 20 kilometer kost bijgevolg € 120,90 
(€ 60,50 + 10 x € 6,04). 
Via de ziekteverzekering kan je de helft van dit bedrag terug krijgen.

Binnenkort ook 
bij jou in de bus:
Afvalkalender 
2014
Eind december valt de nieuwe afvalkalender in elke brievenbus in 
De Panne. Je vindt er de inzameldata van de verschillende soorten 
afval, aangevuld met nuttige weetjes over afval.  We werken met 
vaste ophaaldagen, maar de ophaaldag kan soms wat verschuiven 
rond feestdagen.  

Geef de afvalkalender een mooi plekje, zo staat jouw afval op het 
juiste moment buiten en vermijd je een vervelende boete.

Meldpunt milieuklachten
Heb je een klacht over milieu of afval, meld het bij de dienst Milieu: 

-  Kom langs in het gemeentehuis, we zijn elke werkdag open van 8.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u
-  Bel 058-42 97 54 of mail naar milieu@depanne.be
-  Bezorg de melding via het e-loket op www.depanne.be
-  Of neem contact op met politie Westkust, 058-53 30 00 (ook buiten de kantooruren). 

Zo kunnen we je nog beter en sneller helpen.

Zwerfkatten 
in de buurt?
Vanaf 18 november starten we opnieuw met het vangen, steri-
liseren/castreren en terugplaatsen van zwerfkatten. Dit gebeurt 
op een diervriendelijke manier. Zitten er ook bij jou zwerfkatten 
in de buurt? Laat het ons weten. Geef je naam, adres, telefoon-
nummer en het aantal zwerfkatten door aan de dienst Milieu. 
Om misbruik te voorkomen heeft het gemeentebestuur het 
recht om meldingen te weigeren (vb. indien de katten ge-
voederd worden). Meer info? Dienst Milieu, 058-42 97 69,  
milieu@depanne.be. 
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Koning Winter in aantocht!
Een sneeuwtapijt op straat zorgt vaak voor sprookjesachtige taferelen. Toch hebben we allemaal al ondervonden dat 
sneeuw en ijzel ook gevaarlijk kunnen zijn. 

Als iedereen zijn 
eigen stoep veegt, 
zijn alle voetpaden 

deze winter sneeuwvrij

Sneeuw- en ijzelvrije voetpaden
Ondertussen weet je zeker wel dat je zélf 
verantwoordelijk bent voor het sneeuwvrij 
maken van het voetpad voor je woning. 
Wanneer verschillende gezinnen samen-
wonen in één gebouw, zijn alle bewoners, 
zonder onderscheid, even verantwoordelijk 
voor het sneeuwruimen. Maak dus goede 
afspraken! Kan je als eigenaar van een onbe-
bouwd perceel of onbewoond pand zelf het 
voetpad niet sneeuw- en ijsvrij houden, dan 
moet je iemand aanduiden die dat wel kan.

Een paar handige tips
Sneeuwruimen kan je het best doen met een 
sneeuwschop of met strooizout. Let er bij 
het sneeuwruimen op dat de goot vrij blijft 
om het smeltwater (zowel van het wegdek 
als van het voetpad) af te voeren naar de 
riolering. Het is dus niet de bedoeling dat je 
alle sneeuw in de goot ophoopt, waar het 
een traag smeltende ijsklomp vormt die de 
afvoer blokkeert. Beter is het om de sneeuw 
zo dicht mogelijk tegen de huizen te vegen 
of op de rand van het voetpad, zodat het 
rustig kan smelten. Let er ook op dat de 
voetgangers nog vlot door kunnen.

Hoe zit het met de wegen en fietspaden?
Om de gemeentelijke wegen en fietspaden 
toegankelijk en veilig te houden, staat de af-
deling Technische Zaken dag en nacht paraat 
met een strooivoertuig en een vrachtwagen 
met sneeuwschuif. We kunnen natuurlijk niet 
alle gemeentelijke wegen tegelijk sneeuw- 

en ijsvrij te maken. Daarom wordt gebruik 
gemaakt van een gemeentelijk strooiplan (zie 
www.depanne.be). In het plan zijn er drie 
vaste strooiroutes vastgelegd, met een ver-
schillende prioriteit. Het gemeentebestuur is 
echter niet verantwoordelijk voor alle open-
bare wegen binnen haar grondgebied. Het 
Vlaamse Gewest is verantwoordelijk voor 
het sneeuw- en ijsvrij maken van de gewest-
wegen in De Panne en Adinkerke: Duinker-
kelaan, Nieuwpoortlaan, Koninklijke Baan, 
Veurnestraat, Koksijdeweg, Kerkstraat, Dijk-
Duinkerkekeiweg, De Pannelaan-Stations-
straat, Veurnekeiweg en Duinhoekstraat. Het 
Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor 
de praktische uitvoering. 

Strooizout op het containerpark
Voor de bewoners van de straten waar de 
gemeente niet strooit wordt er strooizout 
ter beschikking gesteld. Per inwoner wordt 
er 10 kg voorzien. Je kan deze hoeveelheid 
met een eigen emmer komen ophalen op 
het containerpark (tijdens de openingsuren). 
Vanaf half november zal het strooizout be-
schikbaar zijn tot het einde van het win-
terseizoen (+/- eind maart). Inwoners van 
straten waar er wel gestrooid wordt door 
het gemeentebestuur of het gewest moe-
ten zelf zout voorzien om het voetpad voor 
hun woning of grond sneeuw- en ijzelvrij te 
houden. 

INBREUK AANTAL
Honden in verboden zone 4
Loslopende honden 25
Zwervende hond 2
Loslopende hond in verboden zone 8
Hondenpoep 5
Geluidsoverlast 1
Niet respecteren van het sluitingsuur 1
Niet respecteren van de richtlijnen van de redders 1
Voederen verwilderde dieren 2
Inname openbaar domein: terras, luifel… 12
Inname openbaar domein: bouwwerf (geen vergunning, niet correct afgesloten…) 14
Niet snoeien van planten op eigendommen langs openbare weg 14
Ontbreken van huisnummer 5
Wildplakken 19
Sampling 4
Wildplassen 3
Afvalgerelateerde overlast (zwerfvuil, sluikstort…) 415
TOTAAL 535

Werken aan een net en leefbaar 
De Panne
Hieronder geven we je graag een update van de GAS-cijfers, waarbij GAS staat voor ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’. Geen pestboe-
tes,	wel	een	efficiënte	manier	om	onze	gemeente	net	en	leefbaar	te	houden.	Onderstaande	gegevens	hebben	betrekking	op	alle	inbreuken	
die vastgesteld werden tot en met september 2013.
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Gemeentediensten
Nuttige informatie
In november, december en januari zijn er heel wat feestdagen. 
Hieronder vind je een overzichtje van deze dagen, zo zie je gemakkelijk wanneer je bij welke gemeentelijke dienst  
terecht kan.

Vrijdag 
1/11  
Aller-

heiligen

Zaterdag 
2/11
Aller
zielen

Maandag 
11/11 

Wapen-
stilstand

Vrijdag 
15/11 
Dag 

van de 
Dynastie

Dinsdag 
24/12

Dinsdag 
24/12

Donder-
dag 

26/12
Zaterdag 
28/12

Dinsdag 
31/12

Woens-
dag 
1/1

Donder-
dag 
2/1

Vrijdag 
3/1

Bevolking (VM)

Toerisme

8.00u
tot

12.00u

13.00u
tot

16.00u

9.00u
tot

12.00u

13.00u
tot

17.00u

Diensten 
gemeentehuis 
(milieu, cultuur, 
stedenbouw…)

(VM) (VM)

Bibliotheek

De Boare
Dienst Jeugd + 
dienst Sociale Za-
ken en Senioren

Dienst Sport

Containerpark (VM) (VM)

OCMW (VM)

De Jutter
Adinkerke

Gesloten in de 
herfstvakantie

Gesloten in de kerstvakantie

De Jutter De 
Panne

(VM) (VM)

LEGENDE

Gesloten

Open

 Bibliotheek
t/ 058-42 97 50
bibliotheek@depanne.be

Openingsuren:
Maandag van 16.00u tot 20.00u
Dinsdag van 9.00u tot 12.00u
Woensdag van 14.00u tot 20.00u
Donderdag van 9.00u tot 12.00u
Vrijdag van 15.00u tot 19.00u
Zaterdag van 9.00u tot 12.00u

 Toerisme De Panne
t/ 058-42 18 18
toerisme@depanne.be

Open van maandag t.e.m. vrijdag van 
8.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u
Zaterdag van 9.00u tot 12.00u en van 
14.00u tot 17.00u
Zon- en feestdagen, enkel tijdens de  
vakanties van 10.00u tot 12.30u

 Dienst Bevolking
Zeelaan 21
8660 De Panne
t/ 058-42 97 60
bevolking@depanne.be

Open van maandag tot en met vrijdag van 
9.00u tot 12.00u
Zaterdag van 9.00u tot 12.00u > erkenning 
(ongeboren) kind, aanvraag nationaliteit en 
inschrijving vreemdelingen: 
enkel op afspraak.
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 Andere diensten 
 gemeentehuis
t/ 058-42 16 16
Zeelaan 21
8660 De Panne

Open van maandag 
tot en met vrijdag 
van 9.00u tot 12.00u

Dienst Communicatie
t/ 058-42 97 57
info@depanne.be

Dienst Cultuur
t/ 058-42 97 53
cultuur@depanne.be

Dienst Financiën
t/ 058-42 16 16
ontvanger@depanne.be

Dienst Lokale Economie 
t/ 058-42 97 21
lokale.economie@depanne.be

Dienst Milieu
t/ 058-42 97 68
milieu@depanne.be

Dienst Mobiliteit
t/ 058-42 97 27
wouter.deruwe@depanne.be

Dienst Preventie & 
Gemeentelijke 
Administratieve 
Sancties
t/ 058-42 16 16
preventie@depanne.be

PWA
t/ 058-42 97 56
pwa@depanne.be

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw 
t/ 058-42 97 79
stedenbouw@depanne.be

Secretariaat
t/ 058-42 16 16
secretariaat@depanne.be

Verhuur zalen en 
feestmateriaal
t/ 058-42 89 31
elise.backers@depanne.be

Ruimtelijkle ordening
en Stedenbouw
t/ 058-42 97 79
stedenbouw@depanne.be

 De Boare
Koningsplein 1
8660 De Panne

Open van maandag t.e.m. vrijdag van 
8.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u

Dienst Jeugd 
t/ 058-42 21 94
jeugd@depanne.be

Dienst Sociale Zaken  
en Senioren
t/ 058-42 97 65
socialezaken@depann.be. 

Dienst Sport
Sporthal KTA
St.-Elisabethlaan 4
8660 De Panne
Brievenbus: enkel Sportlaan 2
t/ 058-42 18 20
sport@depanne.be
Open van maandag tot vrijdag 
van 9.00u tot 12.00u

Containerpark
Loskaai 12
8660 De Panne
t/ 058-42 97 29

Open van maandag t.e.m. vrijdag van 
9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u
zaterdag: doorlopend van 9.00u tot 15.00u
Opgepast, de poorten sluiten 15 minuten 
voor sluitingstijd

 Kinderopvang De Jutter
Veurnestraat 278
8660 De Panne 
Kerkweg 9
8660 Adinkerke
058-42 23 96 (De Panne)
0499-93 30 69 (Adinkerke)
0499-53 05 82 (coördinator)
kinderopvang@depanne.be

Maandag:
van 6.45u tot 8.15u 
en van 16.00u tot 19.00u
Dinsdag:
van 6.45u tot 8.15u 
en van 16.00u tot 19.00u
Woensdag:
van 6.45u tot 8.15u 
en van 11.30u tot 19.00u
Donderdag:
van 6.45u tot 8.15u 
en van 16.00u tot 19.00u
Vrijdag:
van 6.45u tot 8.15u 
en van van 15.00u tot 19.00u
Zaterdag De Panne:
van 8.45u tot 18.15u 
(mits reservatie van 8.00u tot 19.00u)
Zaterdag Adinkerke: 
gesloten
Zon- en feestdagen 
De Panne &  Adinkerke:
gesloten 
Snipperdagen en vakantiedagen 
De Panne:
6.45u tot 19.00u
Snipperdagen en vakantiedagen 
Adinkerke: 
gesloten

 OCMW
Koninklijke Baan 10
8660 De Panne
t/ 058-42 97 80
secretariaat@ocmwdepanne.be
Open van maandag tot en met vrijdag van 
8.30u tot 11.30u
Telefonisch bereikbaar van 8.15u tot 
12.00u en van 13.00u tot 16.45u

 Politie
Alarmnummer 101 

Lokaal Commissariaat De Panne
Zeelaan 21
8660 De Panne
t/ 058-42 97 40
info@politiewestkust.be

Open van 8.00u tot 12.00u en van 14.00u 
tot 18.00u 
Buiten de openingsuren worden de oproe-
pen automatisch doorgeschakeld naar de 
centrale dispatching van de politie West-
kust in Koksijde.

 Afdeling Technische Zaken
Depot De Panne
Loskaai 16 
8660 De Panne

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke
t/ 058-42 97 77 
logistiek@depanne.be

Open van maandag t.e.m. vrijdag van 
8.00u. tot 12.00u en van 13.00u. tot 
16.30u
In het weekend kan je voor dringende 
gevallen contact opnemen met het nood-
nummer van de gemeentelijke Technische 
Dienst: 0499-93 30 55.




