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Prioriteitennota ACW De Panne 

 

De ACW-missie is duidelijk: werken aan een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving, met 

gelijke kansen voor en betrokkenheid van iedereen, maar vooral met zorg voor de zwakkeren en  

verantwoordelijkheid voor de volgende generaties.  

 

Om dat te realiseren wil het ACW wegen op het beleid.  

Niet alleen door het gemeentebeleid op te volgen, maar ook door zelf beleidsvoorstellen te 

formuleren en deze via politieke vertrouwensmensen in te brengen. Of, zo nodig, door actie te 

voeren. ACW De Panne pleit voor een sociaal, rechtvaardig, duurzaam en efficiënt beleid mét 

inspraak van de bevolking. Om het wat concreet te maken legt het enkele accenten… 

 

Werken 

Werk hebben is belangrijk. Het is dan ook goed dat gemeente en OCMW niet alleen zelf zo veel 

mogelijk mensen aan een zinvolle job helpen, maar ook goeie randvoorwaarden creëren die de 

tewerkstelling ondersteunen. 

Voor zij die het moeilijk hebben om mee te draaien in het reguliere arbeidscircuit moeten er 

bijzondere inspanningen gebeuren. Vaststelling is bijvoorbeeld dat het voor oudere mensen niet 

makkelijk is om een stielman te vinden om een slepende deur of een slecht sluitend raam te 

repareren. Met sociale economieprojecten kan voor deze en andere werkjes, zoals bijvoorbeeld 

helpen bij renovatiewerkjes via het regionaal sociaal verhuurkantoor, misschien een oplossing 

gevonden worden.  

 

Wonen 

Betaalbaar en kwalitatief wonen: daar komt het op neer. 

En daarvoor verwacht het ACW van het gemeentelijk beleid flink wat inzet. 

Strenger optreden tegen leegstand en verloedering, zeker als dit uit speculatieve overwegingen 

gebeurt. Vaststelling is ook dat de verdiepingen boven winkelpanden vaak leeg staan. Hierop zouden 

hogere taksen moeten geheven worden. Een actief gronden- en pandenbeleid moet speculatie en 

misbruik tegengaan.  

Meer sociale woningen, zowel huur- als koopwoningen en sociale kavels: op dit vlak hinkt de 

gemeente nog achterop. Of steun aan het regionaal sociaal verhuurkantoor zodat meer private 

woningen tegen een betaalbare huurprijs kunnen aangeboden worden. 

En ook de informatie over alles wat met wonen te maken heeft, kan beter. Die is weliswaar ter 

beschikking, maar nog te veel mensen weten niet waar naartoe met vragen over premies of 

tegemoetkomingen. 

 

Mobiliteit 

De mogelijkheid om je vlot te verplaatsen zijn, voor wat betreft kusttram en trein, best in orde (al 

blijft opstappen op de trein in Adinkerke een hele klus) maar anders is het wanneer je je naar het 

industrieterrein of de kliniek in Veurne wilt begeven. Het aantal verbindingen én het aantal 

opstapplaatsen is te beperkt. De verbinding Adinkerke-Veurne is bijzonder slecht. 

 



Ook om het fietsen veiliger en aangenamer te maken, mag er wel een versnelling hoger worden 

gegaan: het fietspad De Panne-Veurne aanpakken, het fietspad op de Dijk in Adinkerke voelt – o.m. 

door het vele zwaar vervoer -  op zijn minst gezegd onveilig aan, en het fietspad in de Veurnestraat 

stopt abrupt aan de Kasteelstraat… Om maar enkele voorbeelden aan te halen. 

Ook het parkeerbeleid kan beter. Zeker voor de plaatselijke bevolking. Het betaalsysteem voor 

kortparkeren is niet efficiënt en komt zeker niet tegemoet aan de behoeften van de bewoners. En 

dat terwijl, in de toeristische periodes, vaak wantoestanden inzake parkeren worden vastgesteld. 

 

Duurzaam en fijn samenleven 

Toegegeven, de gemeente biedt ondertussen een properder aanblik. Maar toch zijn er plaatsen – de 

Zeelaan of rond glascontainers bijvoorbeeld – waar sensibiliseren niet werkt. Daar moet tegen 

opgetreden worden. 

 

Ook op vlak van energiebesparing verwacht het ACW van het gemeentebeleid iets meer: meer 

informatie, sterkere bewustmaking en inzetten op kwetsbare groepen. De armoede neemt immers 

toe en steeds meer gezinnen hebben het moeilijk om hun energierekening te betalen. De inzet van 

de milieuambtenaar is een grote stap in de goede richting. 

 

Voor de kinderen mogen er, zeker in nieuwe wijken zoals de Bosheide in Adinkerke of op plaatsen 

waar veel jonge mensen wonen, wat meer speelruimtes komen. Eens ze er zijn, moeten ze – net als 

alle speelruimtes – goed onderhouden worden. 

 

Het ACW pleit ook voor een wekelijkse laatavondopening van de gemeentediensten. 

Niet iedereen slaagt erin zich voor bepaalde formaliteiten overdag naar een gemeenteloket te 

begeven. 

 

Armoede 

Het aanpakken van de armoedeproblematiek moet een speerpunt zijn. 

Een menswaardige samenleving kan het zich niet permitteren dat 15% van de bevolking gedoemd is 

om in armoede of bestaansonzekerheid te leven. Op dit beleidsdomein moeten zowel gemeente als 

OCMW, in samenspraak met armenverenigingen, extra inspanningen leveren. 

 

Ouderenbeleid 

Gelet op de enorme vergrijzing is een aangepast seniorenbeleid aangewezen. Het zilverboek van 

OKRA bevat daartoe een aantal goeie voorstellen.  

Zo kan de toegankelijkheid van openbare gebouwen – denk aan het OCMW en het gemeentehuis – 

beter.  

 


