12) Drugarmlabel “ Tofcafé” voor de horeca terug invoeren. Een goed
preventiebeleid leidt tot meer veiligheid en waar nodig dient men
uiteraard repressief op te treden.

13) Beide brandweerposten met name de hoofdpost Diksmuide en de bijpost Leke moeten blijven bestaan.
brandweerposten met name de hoofdpost Diksmuide en de
Diksmuide is immers een heel uitgestrekt gebied met meer dan 15.000 ha.13)bijpostBeide
Leke moeten blijven bestaan. Diksmuide is immers een heel

uitgestrekt gebied met meer dan 15.000 ha
14)
Betaalbare bouwgronden, waarbij ook één woning per kavel moet
worden voorzien
15)
Verkeersdrempels moeten worden vermeden. Men moet meer
opteren voor snelheidsmeters, gepaard gaande met regelmatige
snelheidscontroles
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Marc Deprez

15) Verkeersdrempels moeten worden vermeden. Men moet meer opteren
voor snelheidsmeters, gepaard gaande met regelmatige snelheidscontroles

16)
KMO’s, bedrijven, horeca moeten meer worden ondersteund.
Verlaging van de belastingen met vooral de focus op de opcentiemen.

16) KMO’s, bedrijven, horeca moeten meer worden ondersteund. Verlaging
van de belastingen met vooral de focus op de opcentiemen.

17)
Een opvanghuis te Diksmuide in het kader van partnergeweld,
kindermishandeling,… is noodzakelijk.
18)
Dorpsrestaurants verder uitwerken om mensen van de derde
leeftijd samen te brengen en vooral om de vereenzaming tegen te gaan.

17) Een opvanghuis te Diksmuide in het kader van partnergeweld, kindermishandeling,… is noodzakelijk.

Uiteraard steun ik het volledige programma Idee Diksmuide. Het volledige
programma kan je vinden op www.idee-diksmuide.be en www.marcdeprez.be

18) Dorpsrestaurants verder uitwerken om mensen van de derde leeftijd samen te brengen en vooral om de
vereenzaming tegen te gaan.

Hierbij vraag ik nogmaals. Stem 25X RAAK. Kleur het bolletje naast de naam
van iedere kandidaat aub. Zijn verdienen het! Respect voor iemand, die op
onze lijst Idee Diksmuide wil fungeren.
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Hierbij vraag ik nogmaals. Stem 25X RAAK. Kleur het bolletje naast de naam van
iedere kandidaat aub. Zijn verdienen het!
Respect voor iemand, die op onze lijst Idee Diksmuide wil fungeren.
VU: Marc Deprez Ramboutstraat 9 - 8600 Keiem / verkiezingsdrukwerk / niet op de openbare weg gooien

Marc Deprez, gehuwd met Jaklien Sys, voormalig postbeambte en op vandaag
landbouwer. We zijn de ouders, schoonouders van Sofie & Hans, Stijn & Marie,
Martijn & Marie. En we zijn ook de fiere opa en oma van Arthur en Cyril
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Beste Diksmuideling,

6) Wij zijn de grote pleitbezorger van de alternatieve- hernieuwbare
energie.
Naast grote windmolens, zonnepanelen zullen kleine
windmolens een actor zijn.

Politiek is mijn passie. 18 jaar ben ik politiek actief, waarvan zes jaar als schepen
en nu reeds 12 jaar als oppositieraadslid Idee Diksmuide. Meer dan 30 jaar engageer ik mij voor het verenigingsleven. Onze loods was en is een stukje ziel van het
verenigingsleven.
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Hierbij een aantal speerpunten, die wij in overleg met de groep Idee Diksmuide
naar voorschuiven;

Hierbij een aantal speerpunten, die wij in overleg met de groep Idee Diksmuide
naar voorschuiven
1) Referenda, volksraadplegingen bij zwaarwichtige dossiers, zoals
bijkomende parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt

1)

7) Gelijke tarieven voor het drinkbaar
op tarieven
het grondgebied
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7) water
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voor het drinkbaar
water op het grondgebied van
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8) Beter onderhoud en herstel van de landelijke wegen niet alleen voor het
landbouwverkeer, maar ook vanuit het oogpunt recreatief
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2)

2) De landbouw moet zich maximaal kunnen ontplooien. Bijkomende
natuurgebieden zijn niet wenselijk.
Sluikstorten opsporen via
verplaatsbare, gecamoufleerde camera
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8)

Beter onderhoud en herstel van de landelijke wegen niet alleen voor
het landbouwverkeer, maar ook vanuit het oogpunt recreatief.

9)

Nieuwe accommodatie voor voetbalclub SP. Keiem. Meer dan 200
jeugdspelers vinden immers hun gading. Wij hebben niets tegen
KSV Diksmuide, integendeel. Maar iedereen moet toch kunnen met
gelijke wapens strijden.

3) Aanbieden van het totale lessenpakket in alle schoolvestigingen. Een
scholenoorlog Leke-Keiem door toedoen van slechte communicatie of
zelfs geen communicatie kunnen we missen als kiespijn.
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in alle schoolvestigingen. Een scholenkwestie Leke-Keiem door toedoen van
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9) Nieuwe accommodatie voor voetbalclub SP. Keiem. Meer dan 200
jeugdspelers vinden immers hun gading. Wij hebben niets tegen KSV
Diksmuide, integendeel. Maar iedereen moet toch kunnen met gelijke
wapens strijden
10) Geen Kaaskerke 2 bij een herbestemming van een Kerk. Van de
urenkerk in Lampernisse zijn wij een koele minnaar. De dood is immers
voor iedereen gelijk!

4) De ring moest reeds 40 jaar een feit zijn. We zijn nu 2018 en nog altijd
geen ring met alle nefaste gevolgen voor de ontplooiing van de Stad en
zijn dorpen. Afschaffen verbod links af te slaan Grote Markt
5) Naast een volwaardig centrummanagement, willen wij de bevoegdheid
“dorpen” in het leven roepen.

De ring moest reeds 40 jaar een feit zijn. We zijn nu 2018 en nog
altijd geen ring met alle nefaste gevolgen voor de ontplooiing van de
Stad en zijn dorpen. Afschaffen verbod links af te slaan Grote Markt.
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Naast een volwaardig centrummanagement, willen wij de bevoegdheid
“dorpen” in het leven roepen.

11)
Meer subsidies voor de verenigingen . Deze meerderheid had
reeds meer dan 12 jaar de tijd om de subsidies voor de verenigingen te
verhogen. Verenigingen zijn immers de hoeksteen van de maatschappij.
Respect voor de vele vrijwilligers. Ik sta immers bijna 40 jaar met beide
voeten in het verenigingsleven.
12)
Drugarmlabel “ Tofcafé” voor de horeca terug invoeren. Een goed
preventiebeleid leidt tot meer veiligheid en waar nodig dient men
uiteraard repressief op te treden
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dan 15.000 ha.

