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Openingstijden en contact
Ruimte
Administratief centrum
Heernisse 6
• Communicatie, 051 79 32 15, communicatie@diksmuide.be
• Financiële dienst, 051 79 32 30, financiele.dienst@diksmuide.be
• Landbouw, 051 79 31 90, landbouw@diksmuide.be
• Magazijn, 051 79 31 50, magazijn@diksmuide.be
• Milieu en duurzaamheid, 051 79 31 40, milieu@diksmuide.be
• Mobiliteit, 051 79 30 32, mobiliteit@diksmuide.be
• Noodplanning, 051 79 31 91, noodplanning@diksmuide.be
• Openbare ruimte, 051 79 31 20, groen@diksmuide.be
• Personeelsdienst, 051 79 32 10, personeelsdienst@diksmuide.be
• Ruimtelijke ordening, 051 79 31 30, ruimtelijke.ordening@diksmuide.be
• Secretariaat, 051 79 32 00, secretariaat@diksmuide.be
• Technische dienst, 051 79 31 00, technische.dienst@diksmuide.be
Openingsuren:
• Elke weekdag van 9 tot 12 uur
• Op dinsdag ook van 16 tot 19 uur
• Op woensdag ook van 14 tot 17 uur
• De dienst burgerzaken (stadhuis) is ook open op zaterdag van 9-12 uur

Heernisse 7a, 051 79 31 63
• Elke weekdag van 13 tot 16.45 uur
• zaterdag van 9 tot 16.45 uur
• Op donderdag ook open van 8 tot 11.45 uur
Een kwartier voor sluitingstijd aanvaarden we geen vrachten meer.
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Recyclagepark

Openingstijden en contact
Mens
Stadhuis
Grote Markt 6
• Onthaal, 051 79 30 00, onthaal@diksmuide.be
• Burgerzaken, 051 79 30 10, burgerzaken@diksmuide.be
• Lokale economie, 051 79 30 35, lokale.economie@diksmuide.be
• Archief, 051 79 30 40, archief@diksmuide.be
Openingsuren:
• Elke weekdag van 9 tot 12 uur
• Op dinsdag ook van 16 tot 19 uur
• Op woensdag ook van 14 tot 17 uur
• De dienst burgerzaken (stadhuis) is ook open op zaterdag van 9 tot 12 uur

Sociaal Huis
IJzerheemplein 4, 051 793 793, sociaal.huis@diksmuide.be
• Elke weekdag van 9 tot 12 uur
• Op dinsdag ook van 16 tot 19 uur
• Op woensdag ook van 14 tot 17 uur

Woonzorgcentrum Yserheem
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IJzerheemplein 1, 051 79 39 93, yserheem@diksmuide.be
• Elke weekdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur

Bibliotheek
Hoofdbibliotheek
Koning Albertstraat 24, 051 79 32 90, bibcontact@diksmuide.be
• maandag: van 10.30 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur
• dinsdag: van 10.30 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur
• woensdag: van 10.30 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur
• donderdag: van 10.30 tot 12 uur
• vrijdag: van 10.30 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur
• zaterdag: van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 15 uur
Uitleenposten
Keiem (Keiemdorpstraat 87)
• donderdag: van 16 tot 19 uur
Leke (Lekedorpstraat 31)
• dinsdag: van 16 tot 19 uur
Pervijze (oc Ten Bercle, Kerkplein)
• donderdag: van 16 tot 19 uur

5

Openingstijden en contact
Dienst cultuur, evenementen en erfgoed
CC Kruispunt
Maria Doolaeghestraat 2, 051 79 32 50, info@cckruispunt.be
• Elke weekdag van 9 tot 12 uur
• Op woensdag ook open van 14 tot 17 uur
• Ook open 45 minuten voor aanvang van de voorstellingen

Jeugd
Koning Albertstraat 24, 051 79 32 70, jeugd@diksmuide.be
• Elke weekdag van 9 tot 12 uur
• Op woensdag van 14 tot 17 uur

Lokaal dienstencentrum Ten Patershove
Maria Doolaeghestraat 2, 051 79 32 80, tenpatershove@diksmuide.be
• Elke weekdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur

Toerisme
Bijgebouw stadhuis, Grote Markt 6, 051 79 30 50, toerisme@diksmuide.be
• 1 april - 30 september: doorlopend open van 9 tot 17 uur. Ook op zaterdag en zondag.
• 1 oktober - 31 maart: 10 tot 12 uur en 13 tot 16 uur. Gesloten op zondag.
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Sportcomplex en zwembad De Pluimen
Pluimstraat 18, 051 79 33 00, sportdienst@diksmuide.be
Tijdens onderstaande openingsuren zijn er minstens 2 banen ter beschikking voor het baantjeszwemmen,
ook tijdens het schoolzwemmen. Ook families met jonge kinderen zijn van harte welkom om te genieten
van het sterrenpeuterbad.
Maandag
9 - 12 uur
13 - 21 uur
Dinsdag
9 - 21 uur
Woensdag
7 - 12 uur
13 - 21 uur
Donderdag
9 - 12 uur
13 - 21 uur
Vrijdag
7 - 21 uur
Zaterdag
9 - 12 uur
13 - 16.30 uur
Zondag
9 - 12 uur
13 - 16.30 uur
Gebruik zalen sporthal
• Van maandag tot zaterdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 24 uur
• Op zondag van 8 tot 13 uur
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Maak een afspraak
Online of per telefoon
Een afspraak bij de dienst burgerzaken (huwelijks- of geboorteaangiftes, identiteitsbewijzen, reispassen, …)
kun je online of telefonisch maken. Voor een afspraak met een andere stadsdienst - zowel binnen als buiten
de openingsuren - neem je telefonisch contact op.
• Surf naar https://afspraken.diksmuide.be.
• Bel naar 051 79 30 00.

Digitaal loket
Veel attesten of uittreksels kan je digitaal aanvragen. Je ontvangt je document rechtstreeks in je mailbox.
Surf naar www.diksmuide.be/eloketoverzicht.

Wil je iets melden of heb je een klacht? Dan kan je dat digitaal of aan de balie doen.
Surf naar www.diksmuide.be en klik op de ‘Maak een melding’-knop.
Voor milieuklachten (geur-, rook-, stof-, geluid-, lichthinder ... ) waarbij je niet tot een oplossing komt door
onderling overleg met de betrokkenen, contacteer je
• tijdens de diensturen:
de dienst milieu via milieu@diksmuide.be of 051 79 31 40
als je weet dat het gaat om een bedrijf met milieuvergunning klasse 1:
omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be of 050 24 79 60
• buiten de diensturen of voor burenhinder:
politiezone Polder via het nummer 051 51 00 00 of via het algemene nummer 101 (enkel ernstige
en dringende zaken).
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Iets melden of een klacht?

College van burgemeester en
schepenen en vast bureau
Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau bestaan uit dezelfde personen. Ze staan
in voor het dagelijkse bestuur van de stad en het OCMW.
Het college/vast bureau vergadert doorgaans elke dinsdagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De agenda en verslagen kan je bekijken op www.diksmuide.be/stadsbestuur.
Agendapunten voor het college kan je richten aan: stad Diksmuide, college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Heernisse 6, 8600 Diksmuide, secretariaat@diksmuide.be.
Lies Laridon - CD&V
Burgemeester, provincieraadslid
0477 24 62 91, 051 79 30 00 (stadhuis)
burgemeester@diksmuide.be
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Bevoegdheden:
algemeen beleid
veiligheid
burgerlijke stand
lokale economie, toerisme
mobiliteit
communicatie, citymarketing
jumelage
Zitdag:
maandag van 9 tot 10 uur in het stadhuis of op afspraak via 051 79 30 99 of
marijke.braeme@diksmuide.be
Marc Deprez - Idee Diksmuide
1ste schepen
0474 89 33 63
marc.deprez@diksmuide.be
Bevoegdheden:
ruimtelijke ordening, milieu, duurzaamheid
openbare werken
dorpenparticipatie
Zitdag:
op afspraak
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College van burgemeester en
schepenen en vast bureau
Marc De Keyrel - CD&V
2de schepen
0495 22 48 96
marc.de.keyrel@diksmuide.be
Bevoegdheden:
patrimonium-facility
jeugd en gezin, lokaal overleg kinderopvang, drugsbeleid
sport
personeel
dienstverlening
onderwijs
Zitdag:
op afspraak

Bevoegdheden:
land- en tuinbouw, plattelandsinfrastructuur, landelijke wegen, fietspaden
groenonderhoud, parken en plantsoenen, wegbermen, grachten,
begraafplaatsen
kerkfabrieken
Zitdag:
maandag van 9.30 tot 11 uur in het stadhuis of op afspraak
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Martin Obin - CD&V
3de schepen
0476 71 03 76
martin.obin@diksmuide.be

College van burgemeester en
schepenen en vast bureau
Gaby Verstraete - CD&V
4de schepen
051 55 57 50, 0499 46 77 22
gaby.verstraete@diksmuide.be
Bevoegdheden:
financiën
senioren
huisvesting
noord-zuidbeleid
Zitdag:
op afspraak
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Katleen Winne - Idee Diksmuide
5de schepen
0479 24 07 28
katleen.winne@diksmuide.be
Bevoegdheden:
sociale zaken
volksgezondheid
cultuur, erfgoed en evenementen
Zitdag:
op afspraak
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Gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn
De gemeenteraad bepaalt het beleid van de stad. De raadsleden vergaderen doorgaans één keer per
maand. Meestal vinden de zittingen plaats de laatste maandagavond van de maand. Je kunt de openbare zittingen bijwonen.
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De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde personen als de gemeenteraad.
De verslagen vind je op www.diksmuide.be/stadsbestuur.
Mieke Bailleul-Vanrobaeys

Raadslid

N-VA

mieke.vanrobaeys@skynet.be

Koen Bultinck

Raadslid

N-VA

koen.bultinck@skynet.be

Inge Claeys

Raadslid

N-VA

inge.claeys8@telenet.be

Koen Coupillie

Raadslid

N-VA

koencoupillie@hotmail.com

Jonas Debaillie

Raadslid

Idee Diksmuide

jonas.debaillie@hotmail.com

Eric De Keyser

Raadslid

Sp.a-open

eric.dekeyser@outlook.be

Johan Desender

Raadslid

Vlaams Belang

johan.desender@outlook.com

Greet Dever

Raadslid

CD&V

colaertdever@hotmail.be

Raphaël Goemaere

Raadslid

CD&V

raf.goemaere@skynet.be

Bart Laleman

Raadslid

CD&V

bartlaleman@hotmail.com

Bert Laridon

Raadslid

N-VA

bert.laridon@telenet.be

Fabienne Laridon

Raadslid

Groen

fabienne.laridon@hotmail.be

Els Leenknecht

Voorzitter

Idee Diksmuide

els.leenknecht@diksmuide.be

Bieke Moerman

Raadslid

Sp.a-open

bieke.moerman@gmail.com

Karline Ramboer

Raadslid

Onafhankelijk

ramboer.karline@outlook.be

Sarah Thieren

Raadslid

N-VA

sarah.thieren@live.be

Joël Van Coppenolle

Raadslid

Idee Diksmuide

j.vancoppenolle@hotmail.com

Kurt Vanlerberghe

Raadslid

Sp.a-open

politiek@scarlet.be

Claude Vindevogel

Raadslid

Idee Diksmuide

clvindevogel@gmail.com
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Bijzonder comité sociale dienst
OCMW
De leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst volgen elke maand de individuele sociale dossiers op.
Katleen Winne
Ingrid Desaeyer
Martine Desmet
Erik Eloy
Maya Vermeulen
Alex Marchand
Dominique Mestdagh
Joachim Van Opstal
Noël Vanhooren

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Idee Diksmuide
Idee Diksmuide
N-VA
Spa-open - Groen
Spa-open
CD&V
CD&V
N-VA
Idee Diksmuide

katleen.winne@diksmuide.be
idesaeyer@gmail.com
mardesmet2@hotmail.com
eloyerik1@gmail.com
maya.vermeulen@live.be
alex.marchand@telenet.be
domi.mestdagh@skynet.be
joachim@2bsecure.com
noel.vanhooren@icloud.com

Marie Herman, 051 79 30 00, marie.herman@diksmuide.be

Openbaarheid van bestuur
Elke overheid in Vlaanderen is verplicht de bevolking te informeren. Ook de stad Diksmuide moet jou zo
goed mogelijk informeren over het stadsbeleid. We doen dit onder andere via Diksmuide info, onze website, brochures, de socialemediakanalen, aan het loket of per telefoon.
Daarnaast heb je zelf ook het recht om toegang te krijgen tot documenten. Je mag:
• een document inkijken;
• uitleg vragen over een document;
• een afschrift vragen van een document.
Info: Heernisse 6, secretariaat@diksmuide.be, 051 79 32 00
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Algemeen directeur

Blijf op de hoogte
Stadsmagazine Diksmuide info
Elke maand (behalve in augustus) ontvang je het stadsmagazine gratis in je bus. Je leest er interviews met
inwoners, nuttige info over leven en werken in Diksmuide en interessante nieuwtjes. We bundelen ook telkens een overzicht van de activiteiten.
Post je activiteit online op de UiTdatabank via www.uitdatabank.be. Je activiteit wordt zo automatisch
opgenomen in www.uitindewesthoek.be en in ons infoblad Diksmuide info (voorwaarde: activiteit invoeren
voor de eerste dag van de maand voorafgaand aan de publicatiemaand. Voorbeeld voor 1 december
voor het januarinummer).
Handelaars die hun zaak vernieuwen of starten met een nieuwe zaak, kunnen dit ook bekendmaken in
Diksmuide info. Neem hiervoor contact op met communicatie@diksmuide.be.

Volg ons online
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www.diksmuide.be
www.bezoekdiksmuide.be
www.uitindiksmuide.be
www.cckruispunt.be
www.facebook.com/StadDiksmuide
www.facebook.com/bezoekdiksmuide
www.facebook.com/jeugddienst.diksmuide
www.facebook.com/sportdienstdiksmuide
www.facebook.com/cckruispunt
www.facebook.com/stadsarchief.diksmuide
www.facebook.com/klavertjevier.diksmuide
www.facebook.com/De-Klapstoel-775817052595311
www.instagram.be/stad_diksmuide
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Bestuur mee
Stedelijke adviesraden
De adviesraden staan het bestuur bij in de uitwerking van het beleid. Ze brengen advies uit aan het college
van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Hun samenstelling bestaat uit leden van verenigingen of belangengroepen. Heel beperkt maken ook gemeenteraadsleden of personen aangewezen
door de politieke partijen er deel van uit.
Cultuurraad
Voorzitter: Didier Vercooren, didier.vercooren@hotmail.com, 0497 19 22 69.
Contact bij stad: Tom Durie, Maria Doolaeghestraat 2b, 8600 Diksmuide,
vrije.tijd@diksmuide.be, 051 79 32 50.
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)
Voorzitter: Thomas Goethals, goethals.thomas1@gmail.com - 0496 97 80 29
Contact bij stad: Kenny Arickx, Heernisse 6, 8600 Diksmuide,
kenny.arickx@diksmuide.be, 051 79 31 34.
Noord-Zuidraad
Voorzitter: Rik Maekelberg, rik.maekelberg@skynet.be.
Contact bij stad: Patricia Taveirne, Heernisse 6, 8600 Diksmuide,
noord-zuid@diksmuide.be, 051 79 31 40.

Landbouwraad
Voorzitter: Isabelle De Wispelaere, Oostkerkestraat 34, 8600 Diksmuide,
pdelputte@telenet.be, 051 55 58 52.
Contact bij stad: Rosita Top, Heernisse 6, 8600 Diksmuide,
rosita.top@diksmuide.be, 051 79 31 90.
Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
Voorzitter: Vicky Depaepe, Lijnzandstraat 17, 8600 Diksmuide,
vicky_depaepe@hotmail.com.
Contact bij stad: Marijke Van Rintel, Koning Albertstraat 24, 8600 Diksmuide,
marijke.van.rintel@diksmuide.be, 051 79 32 70.
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Jeugdraad
Contact bij stad: Melissa Worm, Koning Albertstraat 24, 8600 Diksmuide,
jeugd@diksmuide.be, 051 79 32 70.

Bestuur mee
Milieuraad
Voorzitter: Dirk Laplasse, Stationsstraat 24, 8600 Diksmuide,
051 50 14 66, dirklaplasse@hotmail.com.
Contact bij stad: Silke Willaert, Heernisse 6, 8600 Diksmuide,
silke.willaert@diksmuide.be, 051 79 31 43.
Seniorenadviesraad
Contact bij stad: Katrien Matte, IJzerheemplein 4, 8600 Diksmuide,
katrien.matte@diksmuide.be, 051 79 37 93.
Sportraad
Voorzitter: Koen Dooms, Lavendelstraat 14, 8600 Diksmuide, 0479 31 96 35,
koen_dooms@hotmail.com.
Contact bij stad: Sven Casteleyn, Pluimstraat 18, 8600 Diksmuide,
sven.casteleyn@diksmuide.be, 0471 70 04 75.
Verbroederingscomité
Voorzitter: Liliane Bruynooghe, Firmin Deprezstraat 19, 8600 Diksmuide,
051 50 16 89, liliane.bruynooghe@telenet.be.
Secretaris: Nadine Lamote, Tuinwijk 23, 8600 Diksmuide,
lamote.nadine@telenet.be.
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Stedelijke overlegorganen
Verkeerscommissie
Voorzitter: Lies Laridon, IJzerlaan 58, 8600 Diksmuide,
0477 24 62 91, lies.laridon@diksmuide.be.
Contact bij stad: Jorne Demarcke, Heernisse 6, 8600 Diksmuide,
mobiliteit@diksmuide.be, 051 79 30 32.
Handelend Diksmuide
Voorzitter: Lies Laridon, IJzerlaan 58, 8600 Diksmuide,
0477 24 62 91, lies.laridon@diksmuide.be.
Contact bij stad: Ilse Laverge, stadhuis, Grote Markt, 8600 Diksmuide,
lokale.economie@diksmuide.be, 051 79 30 35.
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Bestuur mee
VZW’s
Centrummanagement
Secretariaat: dienst lokale economie, stadhuis, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide,
centrummanager@diksmuide.be, 051 79 30 31.
Zebra EVA vzw
Voorzitter: Werner Decoutere, Viconiastraat 1, 8600 Diksmuide,
wd@kantoor-decoutere.be, 051 55 55 27.
Contact bij stad (bib): Karline Derycke, Koning Albertstraat 24, 8600 Diksmuide,
karline.derycke@diksmuide.be, 051 79 32 50.
Contact bij stad (CC Kruispunt): Maria Doolaeghestraat 2, 8600 Diksmuide,
info@cckruispunt.be, 051 79 32 50.

Dorpsraden en bewonersplatforms
In bepaalde dorpen van Diksmuide is er een overlegplatform. Dit is een vergadering voor en door de dorpsbewoners waar de toekomstige ontwikkeling van het dorp in overleg met het lokaal beleid wordt uitgestippeld. Cruciaal hierbij is een vlotte en structurele communicatielijn tussen bewoners en de stad.
Info: Katrijn Hillewaere, Heernisse 6, 8600 Diksmuide, Katrijn.Hillewaere@diksmuide.be, 051 79 32 16.
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Bewonersplatform Beerst
beerst@bewonersplatform.be
Bewonersplatform Esen
Coördinator: Karel Van der Meeren, 051 50 15 64 - esen@bewonersplatform.be Facebook: bewonersplatform Esen
Bewonersplatform Kaaskerke
Coördinator: Roger Roels - 051 50 31 80 - kaaskerke@bewonersplatform.be
Bewonersplatform Keiem
Coördinator: Johan Van Eecke - keiem@bewonersplatform.be
Bewonersplatform Lampernisse
Patriek Decan, 051 55 55 35 - lampernisse@bewonersplatform.be
Bewonersplatform Leke
Coördinator: Stéphanie Deleu, 0474 50 49 55 - leke@bewonersplatform.be
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Bestuur mee
Dorpsraad Nieuwkapelle
nieuwkapelle@bewonersplatform.be
Bewonersplatform Oostkerke
Coördinator: Hugo Verstraeten, 051 55 58 05 - oostkerke@bewonersplatform.be
Facebook: Bewonersplatform Oostkerke
Bewonersplatform Oudekapelle
oudekapelle@bewonersplatform.be
Bewonersplatform Pervijze
Coördinator: Bart Deferme - pervijze@bewonersplatform.be
Facebook: bewonersplatform Pervijze
Bewonersplatform Sint-Jacobskapelle
Coördinatoren:
Kris Cappon & Eefje Van Maerrem - sintjacobskapelle@bewonersplatform.be
Facebook: Sint-jacobskapelle Leeft
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Bewonersplatform Stuivekenskerke
Coördinator en secretaris: Jan Tamsin
stuivekenskerke@bewonersplatform.be
Facebook: Bewonersplatform Stuivekenskerke
Dorpsraad Vladslo Leeft
Coördinator: Jan Damman, 0477 24 63 03 - vladslo@bewonersplatform.be
Facebook: Vladslo Leeft
Bewonersplatform Woumen
Voorzitter: Manu Makelberg - woumen@bewonersplatform.be
Facebook: Bewonersplatform Blankaartklok Woumen
Alle info op www.woumen.eu

Geef jouw mening
Diksmuidelingen aan het roer. Het is één van de speerpunten in het beleidsplan van de stad. Op het
nieuwe inspraakplatform www.participatie.diksmuide.be willen we jou het woord geven en jouw mening
vragen.
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Vrijetijdsaanbod
www.uitindiksmuide.be
www.uitindewesthoek.be
www.cckruispunt.be
www.bezoekdiksmuide.be

Sportcomplex De Pluimen
Duik in ons zwembad
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Vrijetijdsaanbod
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Vrijetijdsaanbod
Ontdek het zalenaanbod
Sporthallen
Kom een potje basket-, voet- of volleyballen in de
nieuwe en vernieuwde sporthal of schuif aan op de
nieuwe tribune en supporter mee voor de sportievelingen. Beide hallen zijn in drie zaaldelen te verdelen.
Ook tennis, gymnastiek, hockey, … doe je in deze
zalen.
Polyvalent lokaal
Het polyvalent lokaal (met bar) kan je in twee ruimtes verdelen en biedt plaats aan 60 bezoekers. Het
lokaal wordt gebruikt voor lesmomenten of sportgerelateerde activiteiten.
Spiegelzaal
Je vindt de spiegelzaal op de eerste verdieping. Een
zaal geknipt voor dans- en fitnessactiviteiten en sport
voor de allerkleinsten.

Fitness
De fitnesszaal kreeg een stek in de vroegere spiegelzaal. Je vindt de fitness op het gelijkvloers, via de
centrale gang.
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Gevechtssportzaal
Op de tweede verdieping vind je de gevechtssportzaal. Deze zaal is voorzien van een blijvende tatami
en twee groepskleedkamers.

Vrijetijdsaanbod
Sport- en zwemlessen
Van eind september tot begin mei kan je kiezen tussen crossfitness, swissjump, stoelaerobics, yoga, kickboxercise, watergym en nog veel meer. Ook wie wil leren zwemmen, kan bij ons terecht. Naast de lessen
kan je in het sportpark ook voetballen, tennissen, boogschieten, petanquen, ...
Info: www.diksmuide.be/sport,
sportdienst@diksmuide.be,
051 79 33 00

Bibliotheek
De mooie Paterskerk in Diksmuide centrum huisvest
de hoofdbibliotheek. In Keiem, Leke en Pervijze zijn
er uitleenposten. Met één lidkaart kan je overal boeken, dvd’s, cd’s en gezelschapsspelen ontlenen. Je
brengt het materiaal terug waar je het ontleende.
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Op de computers in de leeszaal surf je gratis op internet, lees je kranten of gebruik je programma’s
zoals Word, Excel, enzovoort. Er is ook wifi beschikbaar. Via https://diksmuide.bibliotheek.be zoek je
van thuis uit in de catalogus. Log in op ‘mijn bibliotheek’ om materiaal te reserveren, verlengen, het
krantenarchief te bekijken, boekenlijsten te maken,
en veel meer. De hoofdbibliotheek heeft een inleverbus waar je je ontleende boeken ook buiten de openingsuren kunt terugbezorgen.

Lidmaatschap
• Tot 18 jaar: gratis
• Ouder dan 18 jaar: 5 euro per jaar

Activiteiten
Elke maand (behalve tijdens de zomer) organiseert de bib, in samenwerking met CC Kruispunt, activiteiten
voor jong en oud: workshops programmeren voor tieners, voorleesmomenten voor kleuters, Digie Café
voor volwassenen, een leesclub, spelletjesnamiddagen voor iedereen. Geregeld staan er nog andere
eenmalige activiteiten of workshops op het programma.

Boekenruilkast
Aan de jachthaven in Diksmuide en in Beerst (H. Consciencestraat) vind je een boekenruilkastje. Hier kan
je gratis een boek uitkiezen en meenemen in ruil voor een boek dat je er zelf in plaatst. Zo geef je je boeken
een tweede leven.
Wil je zelf ook een ruilkast aan je gevel hangen? Neem contact op met de bib!
Info: www.diksmuide.bibliotheek.be, 051 79 32 90
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Vrijetijdsaanbod
Cultuurcentrum Kruispunt
CC Kruispunt organiseert het hele jaar door voorstellingen, concerten, filmavonden, ontbijtgesprekken,
lezingen en andere culturele activiteiten. Het programma vind je op www.cckruispunt.be of in Diksmuide info. Volg CC Kruispunt op Facebook!
Info: www.cckruispunt.be, 051 79 32 50
Je tickets kan je online of aan de balie kopen. De
prijzen houden we zo democratisch mogelijk. Wie
een abonnement heeft krijgt korting op de basisprijs.
Jongeren jonger dan 18 jaar, betalen slechts 5 euro
voor een ticket.

• Diksmuide: Paasfoor (paasweek) en Julifoor
(derde zondag van juli)
• Kaaskerke: derde zondag van juni
• Stuivekenskerke: laatste zondag van juni
• Oudekapelle: laatste zondag van juni
• Leke: eerste zondag van juli
• Lampernisse: eerste zondag van juli
• Sint-Jakobskapelle: eerste zondag van juli
• Keiem: vierde zondag van augustus
• Esen: vierde zondag van augustus
• Nieuwkapelle: eerste zondag van september
• Pervijze: eerst zondag van september
• Vladslo: tweede zondag van september
• Oostkerke: derde zondag van september
• Woumen: laatste zondag van september
• Beerst: eerste zondag van oktober

Dorpsrestaurant
In heel wat deelgemeentes van Diksmuide wordt
één maal per maand een dorpsrestaurant georganiseerd. Samen met je dorpsgenoten eet je een gezonde en lekkere maaltijd. Zo geven we het sociale
contact in de deelgemeenten een duwtje in de rug.
Info: tenpatershove@diksmuide.be, 051 79 32 80
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Kermissen

Vrijetijdsaanbod
Evenementen om niet te missen
Een heel jaar lang kan je genieten van topmomenten vol plezier tijdens onze evenementen.

Tijdens de grote vakantie
• Zomerse Vrijdagen: gratis zomerse muziekoptredens op diverse locaties in het centrum.
• Julifoor
• Stad Onderstroom: een waaier aan culturele activiteiten

Doorheen het jaar:
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• Boter- en Kaasfeesten op pinkstermaandag: een dag vol folklore en traditie, met diverse markten vol
streekproducten.
• Vierdaagse van de IJzer: wandeltocht langsheen de frontsteden tijdens de vierde week van augustus,
waarbij Diksmuide als gaststad optreedt.
• Superkoopzaterdag
• Mivostriatlon
• Landbouwdag
• Intocht van de Sint
• Kerstkoopdagen
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Vrijetijdsaanbod
Activiteitenaanbod ldc Ten Patershove
Het dienstencentrum organiseert heel wat verschillende activiteiten, onder andere in samenwerking met
partners of clubs. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen. Wil je graag iets uitproberen? Kom gerust
af. De eerste keer is gratis. Je bent ook altijd welkom in het ldc-café voor een praatje of drankje.
Onze activiteiten: lijndansen, biljarten, Nordic Walking, zangkoor, petanque, pingpong, scrabble, wandelen, bowling, daguitstappen, enzovoort.
Info: tenpatershove@diksmuide.be, 051 79 32 80

Ldc De Klaproos Vladslo
Hier zijn elke werkdag oudere en kwetsbare personen uit de buurt welkom. Voor een ‘klapke’ bij een koffie,
voor info en advies over administratieve zaken of gezondheidskwesties, en nog veel meer. Binnenkort ontvouwt ‘De Klaproos’ diverse activiteiten die ingaan op de noden van de buurt en de verenigingen rond
Vladslo.
Info: Beerststraat 36, Vladslo, 051 43 44 34, patricia.azou@wzccassiers.be

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerspunt
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Of kan jouw organisatie nog wat helpende handen gebruiken?
Vrijwilligerspunt is een Diksmuids platform dat vrijwilligers en organisaties bij elkaar brengt.

Vrijwilligerscoördinator lokaal bestuur
Zoek je vrijwilligerswerk binnen het lokaal bestuur? Contacteer dan de vrijwilligerscoördinator.
Info: vrijwilliger@diksmuide.be, 051 79 32 80
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Info: www.vrijwilligerspunt.be, vrijwilliger@duinenpolder.be, 051 50 28 30

Vrijetijdsaanbod
Voor kinderen en jongeren
Tijdens de vakantie
Tijdens de vakantie kan je kind op verschillende plekken in Diksmuide zijn hartje ophalen.
• Vakantiekampen: elk jaar organiseert de stad verschillende sport- en jeugdkampen. Maar ook andere
organisaties pakken uit met leuke initiatieven in Diksmuide.
• Speelpleinwerkingen in juli en augustus: in Pervijze (De kastanjes, oc Ten Bercle) en in Diksmuide (Zonnestraal).
Jaarlijks in januari verschijnt ons jeugdvakantiemagazine. Hier vind je een overzicht van het volledige aanbod aan kampen, speelpleinwerking en buitenschoolse opvang in Diksmuide.
Surf naar www.diksmuide.be/jeugd om het aanbod te bekijken.

Niet te missen voor kinderen en jongeren
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• Roefel, Dag van het Kind, is een dag vol plezier voor lagereschoolkinderen: blussen bij de brandweer,
schminken, knutselen, klimmen, voetballen, … Roefel vindt plaats in juni en is gratis.
• Maak van je straat een speelstraat. Dat is een (deel van een) straat die volledig wordt omgetoverd tot
een tijdelijk speelparadijs. De straat wordt dan afgebakend en er mogen geen auto’s in (behalve bewoners, gebruikers van een garage en prioritaire voertuigen). De speelstraat kan je online aanvragen
via het e-loket.
• Dag van de Jeugdbeweging: om de leden en leiding van de Diksmuidse jeugdbewegingen te bedanken, organiseren we elk jaar een ontbijt op de Grote Markt.
• Sunbeam: het jaarlijkse scholierenfestival om het einde van het schooljaar te vieren
• Buitenspeeldag
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Vrijetijdsaanbod
Blokkot
Blokkot is een initiatief voor hogeschool- en universiteitsstudenten die tijdens de blok graag rustig en in
groep studeren. Volg de Facebookgroep ‘Blokkot’.
Info: jeugd@diksmuide.be, 051 79 32 70

Taxicheques
Ben je tussen 16 en 25 jaar en zet je graag een stapje in de wereld? Dan zijn taxicheques misschien wel iets
voor jou. Voor 10 euro koop je 6 cheques met elk een waarde van 5 euro, dus met een totaalwaarde van
30 euro! Deze kan je gebruiken voor vervoer in de regio bij de deelnemende taxibedrijven.
Info: jeugd@diksmuide.be, 051 79 32 70

Techniekacademie
Voor jongeren van het derde tot het zesde leerjaar en tieners. De reeks bestaat uit elf workshops en een
bedrijfsbezoek.
Info: www.diksmuide.be/jeugd, jeugd@diksmuide.be, 051 79 32 70

Sport- en zwemlessen

UiTPAS
De UiTPAS is een klantenkaart voor sport, cultuur en vrije tijd. Je koopt ze éénmalig voor 5 euro, daarna is ze levenslang geldig. Bij alle stadsdiensten en een
groeiend aantal verenigingen kan je de kaart gebruiken. Per activiteit spaar
je punten die je kan inruilen voor een drankje, korting, ...
Info: https://www.uitindewesthoek.be/uitpas

Kansentarief
De UiTPAS is ook een voordelenkaart voor wie het financieel wat minder breed heeft. Op basis van een
aantal criteria hebben sommige inwoners recht op een gratis UiTPAS met kortingstarief. Je krijgt dan 80%
korting op UiTPAS-activiteiten.
Info: sociaal.huis@diksmuide.be, 051 793 793
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Voor elk wat wils met het sportaanbod voor de jeugd: (kleuter)turnen, multiskills-academy, sportvijver, kinderfitness, family bootcamp, Sport Na School. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen ook in 2 lessenreeksen leren
zwemmen.
Info: www.diksmuide.be/sport, sportdienst@diksmuide.be, 051 79 33 02
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Vrijetijdsaanbod
Toerist in eigen stad

ROUTES
Erfgoedwandelroute Stadslink
IJzerfrontommetje
Drie Mussenommetje
Praetbosommetje
Blankaart
Zannekin
Bethoosterse Broeken
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AFSTAND
3 km
5 of 6 km
3,5 km
3 km
10 km
6,5 km
9,2 km

STARTPUNTEN
Grote Markt, volg de grondspijkers
Parking IJzertoren
Grote Markt, Diksmuide
Duitse begraafplaats, Vladslo
Kasteel De Blankaart
Kerk Lampernisse
Esenplein, Esen
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Wandelroutes

Vrijetijdsaanbod
Lekeleet
Wandrille
Käthe Kollwitz
Stuvetjes
Hemelsdaele
Vladslo Ambacht
Oude Zeedijk
Blauwvoetswalle
Tweefrontenwandelroute
Boterclubtocht voor kids

10,4 km
12,8 km
10,5 km
9,3 km
8,8 km
9,3 km
7,7 km
9,8 km
17,4 km
4 km

Kwadendammeplein, Leke
Kerk Beerst
Parking Stock, Vladslo
Kerk Stuivekenskerke
Sint-Andreaskerk, Woumen
Marktplein Vladslo
Dorpsplein, Nieuwkapelle
Sint-Niklaaskerk, Pervijze
Parking IJzertoren
Dienst toerisme
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Fietsen in onze groene zee

Boterlandroute (47 km)
De Boterlandroute wordt gekenmerkt door uitgestrekte weiden dooraderd met talrijke sloten en hier en
daar een grote boerderij.
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Vrijetijdsaanbod

Krekedalroute (47 km)
Je tocht start in Diksmuide en je verkent eerst een stuk broekland. Van daar rij je richting Koekelare waar
je, op de grens met het Torhoutse Houtland, de Ruidenberg (50m) beklimt. Vanaf Kortemark zoek je opnieuw het Krekedal op.
IJzerhoevenroute (36,3 km)
Deze brengt je dichter bij de land- en tuinbouw in de streek.

Michel Pollentierfietsroute voor gezinnen (33 km)
Variatie op de originele Michel Pollentierfietsroute. Deze route telt minder kilometers en blijft op het grondgebied van Diksmuide.
Met Jaek en Nink naar het natuurgebied De Blankaart (22 km)
Een kindvriendelijke fietsroute met verschillende stopplaatsen waar je kinderen zich kunnen uitleven of genieten van een lekkernij. Je kunt starten op de Grote Markt of aan sporthal De Pluimen. Haal je kaart gratis
af bij de dienst toerisme.
Met Jaek en Nink op avontuur langs de IJzer (lus Diksmuide 21,1 km - lus Nieuwpoort 28,9 km)
Je start in Diksmuide of Nieuwpoort en kunt de helft van de route zelfs per boot afleggen. Stap op de Yzerstar (van rederij Seastar) en neem je fiets mee aan boord.
Bierfietsroute (Tournée Locale - 45 km)
Voor bierliefhebbers zijn er in de Westhoek enkele bierfietsroutes. Ook in Diksmuide en Alveringem is er een
route van 45 km waarlangs je het gerstenat van eigen bodem kunt ontdekken. Haal de ontdekkingsgids
gratis af bij de dienst toerisme.
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Michel Pollentierroute (62 km)
Treed in de voetsporen van de Keiemse wielrenner Michel Pollentier en fiets door het mooie polderlandschap langs Diksmuide, de Handzamevallei, Schore en Nieuwpoort.

Vrijetijdsaanbod
Overzicht ontmoetingscentra
OC Ter Zaele Beerst
Hendrik Consciencestraat 7, 8600 Beerst
Reserveren: Wim Vandenberghe, Nieuwstraat 14,
Diksmuide, 0472 45 99 79,
wim.vandenberghe7@telenet.be
Polyvalente ruimte met podium - goed uitgeruste
keuken - 2 vergaderlokalen

OC Lecca Leke
Lekedorpstraat 29, 8600 Leke, 051 50 11 44
Reserveren: Kristien Degrande, Tramstationstraat 10,
8600 Leke, 0476 29 21 16
fluzetje@gmail.com
Polyvalente ruimte met podium - goed uitgeruste
keuken - 2 vergaderlokalen

Polderhalle Diksmuide
Polderstraat 10, 8600 Diksmuide
Reserveren: CC Kruispunt, info@cckruispunt.be,
051 79 32 50.

Zaal Triangel - Nieuwkapelle
Smissestraat 7, 8600 Nieuwkapelle
Reserveren: Lena Dezwarte, 0496 28 83 12,
lena@dezwarte.be

OC Sint-Sebastiaan Diksmuide
Sint-Sebastiaanlaan 8, 8600 Diksmuide
Reserveren: CC Kruispunt, info@cckruispunt.be,
051 79 32 50
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OC Zonnestraal Diksmuide
Woumenweg 73, 8600 Diksmuide
Reserveren: Frida Vanhoutte, Joe Englishstraat 24,
8600 Diksmuide, 051 50 34 89
Frida.vanhoutte@hotmail.com
Polyvalente ruimte, keuken
OC Ingelram Esen
Roeselarestraat 18, 8600 Esen
Reserveren: Jan Vercruysse, Kapelhoekstraat 71,
Diksmuide, 051 50 47 10,
vercruyssejan1@telenet.be
Polyvalente ruimte zonder podium - kleine keuken 1 vergaderlokaal
OC De Kring Keiem
Keiemdorpstraat 87, 8600 Keiem, 051 51 16 74
Reserveren: Roger Degroote, Dodepaardenstraat 31,
Diksmuide, 0470 13 78 59,
degroote.roger@skynet.be
Polyvalente ruimte met podium - foyer (als afzonderlijke ruimte te gebruiken) - goed uitgeruste (les)keuken
- 1 vergaderlokaal
OC De Seizoenen Lampernisse
Zannekinstraat 16, 8600 Diksmuide
Reserveren: CC Kruispunt, info@cckruispunt.be,
051 79 32 50.

OC Volcraven Oostkerke
Grintweg 15d, 8600 Oostkerke
Reserveren: Luc Braem, Grintweg 17, Diksmuide,
051 55 54 54, luc.braem@yahoo.com
Polyvalente ruimte zonder podium - goed uitgerust
open (les)keuken - 1 vergaderlokaal
OC Ten Bercle Pervijze
Nieuwpoortstraat 2, 8600 Pervijze, 051 55 53 47
Reserveren: Monique Gamme, Schoorbakkestraat
52 Diksmuide, 051 55 58 07,
monique.dumolin@belgacom.net
Polyvalente ruimte met podium - goed uitgeruste
keuken - 3 vergaderlokalen
OC De Zwaan Vladslo
Vladsloplein 10, 8600 Vladslo, 051 50 15 35
Reserveren: Willy Follet, Mariastraat 4a, Diksmuide,
051 50 28 31, willyfollet@hotmail.com
Polyvalente ruimte, podium en regiekamer - foyer
(als afzonderlijke ruimte te gebruiken goed uitgeruste (les)keuken - 3 vergaderlokalen
OC Walnes Woumen
Iepersteenweg 2, 8600 Woumen
Reserveren: José Louwaege, Iepersesteenweg 5,
Diksmuide, 051 50 31 94
louwaegevermander@skynet.be.
Polyvalente ruimte zonder podium, goed uitgeruste
keuken en bar, 1 groot vergaderlokaal
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Erfgoed
Diksmuide heeft een rijke verzameling aan cultureel en onroerend erfgoed.

Verhalenkelder en stadsarchief
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In de Verhalenkelder van het stadhuis kun je de ‘Verhalenschat van Diksmuide en de Westhoek’ ontdekken. Je vindt er een unieke collectie van schilderijen, tekeningen, kunstzinnige voorwerpen, beelden, gebruiksvoorwerpen die je meer vertellen over de leefwereld van de Diksmuidelingen en de Westhoekers.
Ook het stadsarchief is hier ondergebracht.

Beeldbanken
Westhoek Verbeeldt en Westflandrica (de provinciale Erfgoedbibliotheek) bevatten een schat aan gedigitaliseerd beeldmateriaal over de regio.
Vrijwilligers gezocht:
Ben je geboeid door het verleden van Diksmuide? Voeg je dan bij ons vrijwilligersteam. Elke derde dinsdag
van de maand komen we samen. We gaan op zoek naar unieke foto’s, affiches, prentbriefkaarten, … die
gedigitaliseerd worden.
Info: www.diksmuide.be/erfgoed, archief@diksmuide.be of 051 79 30 40

32

Zelf organiseren
Wie een fuif, evenement, activiteit of buurtfeest organiseert, kan bij onze diensten terecht voor ondersteuning. Neem hier ook al eens een kijkje: www.diksmuide.be/evenementen-organiseren.

Materiaalverhuur
Verenigingen of organisaties die activiteiten organiseren kunnen verschillende soorten materiaal lenen bij
de stad. Zo druk je de kosten.
• Audiovisueel materiaal bij CC Kruispunt (vb. beamer, muziekinstallatie, lichtinstallatie) via info@cckruispunt.be
of 051 79 32 50.
• Technisch en logistiek materiaal bij het stadsmagazijn (vb. nadars, vlaggen, borden, tassen, bekers, …)
via magazijn@diksmuide.be of 051 79 31 50.
• Spelmateriaal bij de bibliotheek via bibcontact@diksmuide.be of 051 79 32 90.
Ook bij provincie West-Vlaanderen kan je materiaal ontlenen via uitleendienst@west-vlaanderen.be of
050 40 76 76.
Ben je op zoek naar een zaal voor een feest, optreden, cursus of lezing? Er zijn verschillende gebouwen
waar je een zaal kan huren in Diksmuide of de deelgemeenten:
• Sporthal: sportdienst@diksmuide.be, 051 79 33 00
• CC Kruispunt en ldc Ten Patershove, zaalverhuur@diksmuide.be, 051 79 32 50.
• De ontmoetingscentra in het centrum en de deelgemeenten: zaalverhuur@diksmuide, 051 79 32 50, zie
ook pagina 31.

• Aan de verschillende invalswegen kan je je activiteit bekendmaken via de inschuifborden. Info via
magazijn@diksmuide.be of 051 79 31 50.
• Je kan affiches ophangen in het straatbeeld, maar hou rekening met de voorwaarden. Je vindt deze
op onze website.
• Post je activiteit online op de UiTdatabank via www.uitdatabank.be. Je activiteit wordt zo automatisch
opgenomen in www.uitindewesthoek.be en in ons infoblad Diksmuide info (voorwaarde: activiteit invoeren voor de eerste dag van de maand voorafgaand aan de publicatiemaand. Voorbeeld voor 1
december voor het januarinummer).
• Perslijst: op www.diksmuide.be vind je een lijst met lokale journalisten en persmedewerkers.

Artiest zoekt feestneus
Buren die een straat-, wijk- of buurtfeest organiseren kunnen op www.artiestzoektfeestneus.be op zoek
naar een leuke act. Eenmaal per jaar betaalt ‘Artiest zoekt feestneus’ deze act voor jouw feest.
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Promo voeren

Zelf organiseren
Vlaanderen Feest!
Als je tussen 1 en 11 juli een initiatief organiseert voor je straat, wijk of buurt in het teken van de campagne
voor de Vlaamse feestdag, dan kan je een feestcheque van ongeveer 150 euro aanvragen. Meer info
vind je op www.vlaanderenfeest.eu.

Preventiekoffer
Organisatoren van kleinere fuiven kunnen gratis (met een borg van 100 euro) een preventiekoffer ontlenen
bij het stadsmagazijn met daarin
• blustoestellen
• noodverlichting
• grote pictogrammen uitgang en nooduitgang
Info: magazijn@diksmuide.be of 051 79 31 50.
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Fuifkoffer
In de jeugddienst is een fuifkoffer beschikbaar. Hierin zitten zaken die je op weg helpen met de praktische
organisatie van je fuif:
• EHBO-koffertje
• fluojasjes
• zaklampen
• geldkoffertjes
• vals gelddetector
• stempelkussen
• soundear-toestel (geluidsmeter)
Info: magazijn@diksmuide.be of 051 79 31 50.
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Sociale dienstverlening
Het Sociaal Huis
Het Sociaal Huis is er om individuele problemen op te lossen en dat voor elke inwoner van Diksmuide. Bij
een maatschappelijk werk(st)er kan je terecht met zeer uiteenlopende vragen en problemen. Je kan er
steeds rekenen op discretie. De dienstverlening van het Sociaal Huis is gratis.
Info: sociaal.huis@diksmuide.be, 051 793 793

Mantelzorgtoelage

De mantelzorgtoelage is een financiële toelage van €40 per maand die de mantelzorger ontvangt als
waardering voor zijn inzet. Het Sociaal Huis erkent hiermee het belang van mantelzorg als aanvullende
zorg en wil deze zorg stimuleren zodat de zorgbehoevende zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving kan
blijven wonen.

Zorg en gezondheid
De thuiszorgcoördinator
De thuiszorgcoördinator geeft je een overzicht van de mogelijkheden in thuiszorg en zoekt samen met
jou en je familie naar de meest passende hulp. De thuiszorgcoördinator kan op jouw vraag de hulp ook
organiseren en opvolgen voor je.
Info: sociaal.huis@diksmuide.be, 051 793 793

Infogids 2021-2022 Diksmuide - www.diksmuide.be

Eerstelijnspsycholoog
Jong en oud kan bij de eerstelijnspsycholoog terecht voor een kortdurende begeleiding. De psycholoog
begeleidt je zelf of verwijst je door naar een andere hulpverlener.
Voor volwassenen
Het eerste gesprek is gratis. Daarna betaal je 15 euro per gesprek.
Info: sociaal.huis@diksmuide.be, 051 793 793
Voor kinderen en jongeren
Kinderen, jongeren en hun ouders die zich zorgen maken of moeilijkheden ervaren kunnen bij de organisatie ‘Eén gezin, één plan’ terecht. Zij werken enkel op afspraak in het Sociaal Huis. De begeleiding bestaat
uit maximum 8 sessies en is gratis.
Info: sociaal.huis@diksmuide.be, 051 793 793 of rechtstreeks bij ‘Eén gezin, één plan’ via 057 37 00 00
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
Elke maandagvoormiddag is een medewerker van het CAW aanwezig in het Sociaal Huis. Je kan er gratis
terecht voor een gesprek rond specifieke thema’s zoals relatieproblemen, opvoedingsondersteuning,
slachtofferschap en andere. Kom gerust vrij langs, je hoeft geen afspraak te maken.
Info: sociaal.huis@diksmuide.be, 051 793 793
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Sociale dienstverlening
Hulp bij sneeuwruimen
Onder bepaalde voorwaarden kan je hulp krijgen bij het sneeuwvrij maken van je voetpad.
Info: sociaal.huis@diksmuide.be, 051 793 793
Drughulpverlening De Sleutel
Heb je vragen over drugs en druggebruik, voor jezelf of familie en vrienden. Je kan bij De Sleutel terecht.
Zitdag in het Sociaal Huis van Diksmuide: elke donderdag van 9 tot 13 uur.
Info: desleutel@veurne.be of 058 33 56 11
Sociaal restaurant in WZC Yserheem
Elke werkdag om 12 uur kunnen 50-plussers in het WZC Yserheem een gezonde maaltijd krijgen. Diksmuidelingen betalen 6 euro, niet-Diksmuidelingen betalen 8 euro.
Reserveren kan tot de dag voordien (bij vis 2 dagen voordien) om 12 uur, via 051 79 39 56.
Woonzorgcentrum Yserheem: residentieel en kortverblijf
In WZC Yserheem kunnen 100 residenten wonen, waarvan 3 kamers voor echtparen voorzien zijn. Er zijn
ook 3 kamers voor kortverblijf. Wie bijvoorbeeld bij familie woont, die tijdelijk afwezig is, kan voor korte tijd
in het WZC terecht.
Info: yserheem@diksmuide.be of 051 79 39 93

Info: sociaal.huis@diksmuide.be, 051 793 793

Lokaal dienstencentrum Ten Patershove
Wie nood heeft aan een luisterend oor, is van harte welkom in Ten Patershove. Indien nodig helpen we je
verder of verwijzen we je door. Maar gewoon samen een koffietje drinken, kan ook al wonderen doen.
Info: tenpatershove@diksmuide.be, 051 79 32 80
Naast de onderstaande diensten kan je in Ten Patershove ook terecht voor leuke vrijetijdsactiviteiten (zie
pagina 24) en de dorpsrestaurants (zie pagina 22).
Boodschappendienst
De boodschappendienst van ldc Ten Patershove helpt thuiswonende senioren die moeite hebben om zelf
boodschappen te doen. Een vrijwilliger gaat voor je naar de winkel of vergezelt je tijdens je boodschappen.
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Seniorenwoningen
Het Sociaal Huis beschikt over een aantal seniorenwoningen. Seniorenwoningen zijn individuele woongelegenheden voor zelfstandig wonende senioren. Elke aanvraag tot huren van een seniorenwoning wordt
individueel onderzocht en behandeld door het Sociaal Huis.

Sociale dienstverlening
Wassalon
In ldc Ten Patershove kan je je was laten wassen, drogen en strijken.
Douche nemen
Wie thuis (tijdelijk) niet kan douchen, kan dat in ldc Ten Patershove doen voor 1 euro per beurt.
Gezondheidsconsult
Tweemaal per maand is er een gratis gezondheidsconsult in ldc Ten Patershove.
Medische pedicure
Iedereen kan een basisvoetverzorging krijgen voor 17 euro. Dit in ldc Ten Patershove, na afspraak met het
lokaal dienstencentrum Ten Patershove via tenpatershove@diksmuide.be of 051 79 32 80.
Telefoonster
Wanneer je je aansluit bij de telefoonster, word je wekelijks opgebeld door een vrijwilliger die vraagt hoe
het met je gaat en een babbeltje met je slaat.

Sociale ondersteuning
Studie- en opvoedingsondersteuning De Katrol
De Katrol biedt studie- en opvoedingsondersteuning aan huis voor kleuters en kinderen. Gezinnen kunnen
zichzelf aanmelden of laten aanmelden door een welzijnsorganisatie of de school. De ondersteuning is
gratis.
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Info: dekatrol@diksmuide.be of 051 79 32 70
Het Huis van het Kind
Het Huis van het Kind is een lokaal netwerk van organisaties die in hun werking met kinderen en jongeren in contact komen. Je kan er terecht voor:
• advies
• vragen rond gezondheid, opvoeding en sociale ontplooiing
• vormingsactiviteiten en workshops
Info: huisvanhetkind@diksmuide.be of bij één van de antennepunten:
• Jeugddienst: jeugd@diksmuide.be, 051 79 32 70
• Kind & Gezin: regiohuis.diksmuide@kindengezin.be, 078 15 01 00
• Sociaal Huis: sociaal.huis@diksmuide.be, 051 793 793
• Kinderdagverblijf Prutske: prutske.diksmuide@skynet.be, 051 50 37 30
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Sociale dienstverlening
De Klapstoel
In de Klapstoel kan je terecht voor een babbel, een drankje, informatie en verschillende activiteiten. Deze
activiteiten zijn er op gericht om je sterker in het leven te doen staan.
Je kan er ook terecht in de tweedehandswinkel 'de Kinderboetiek'.
Info: www.klapstoel.be
nUniek
Inwoners die het financieel moeilijk hebben kunnen in de winkel voedings-, verzorgings- en huishoudproducten tegen een sterk verminderde prijs kopen. Zo krijg je als klant tijdelijk (financiële) ademruimte.
Steunpunt vakantieparticipatie
Iedereen die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap kan, kan
rekenen op het Steunpunt Vakantieparticipatie. Je kan een vakantie aanvragen met fikse kortingen.

Financiële hulp
Het Sociaal Huis zorgt ervoor dat je bij de juiste mensen terechtkomt wanneer je schulden hebt, zonder inkomen valt, moeilijk rondkomt, enzovoort. Er wordt samen met jou en op een discrete manier naar oplossingen gezocht.

Twee keer per maand kan je in het Sociaal Huis terecht voor juridische vragen
zoals echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, beslag op loon, ... De jurist
zal je advies en info geven en je doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten, maar zal je zaak niet verder
opvolgen of afhandelen.
Deze dienst is gratis.

Schuldhulpverlening
Als je schulden hebt omdat je meer uitgeeft dan je hebt, heb je een budgetteerprobleem. Budgetbegeleiding of budgetbeheer kunnen oplossingen zijn voor je problemen.
Als je er niet in slaagt om je schulden af te betalen dan is schuldbemiddeling een mogelijke oplossing. Een
maatschappelijk werker van het Sociaal huis gaat samen met jou aan de slag.
Info: sociaal.huis@diksmuide.be of 051 793 793
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Juridisch loket

Wonen
Gemeenschapswachten
De gemeenschapswachten gaan dagelijks de straat op om de veiligheid en leefbaarheid van je buurt te
verbeteren. Zij informeren, melden, sensibiliseren en doen aan preventie. Tijdens hun dagelijkse rondgang
staan ze steeds klaar om uitleg te geven. Mankementen of problemen die ze op hun weg tegenkomen of
die hen worden gemeld door de inwoners, noteren ze en geven ze door aan de bevoegde diensten. Contacteer hen via gemeenschapswacht@diksmuide.be of 051 79 31 72.
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Omgevingsvergunning
De vroegere bouw- en milieuvergunning zijn gebundeld en kan je nu in één keer aanvragen via een omgevingsvergunning. Dat doe je online via het omgevingsloket.
Een omgevingsvergunning is vereist voor onder andere:
• het bouwen, verbouwen, herbouwen van gebouwen
• het plaatsen, afbreken, herbouwen of uitbreiden van constructies
• het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw
• het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw (bijvoorbeeld bijmaken van een appartement, maken van een studio of kamer, ...)
• het vellen van grote bomen (bomen die op één meter hoogte een stamomtrek hebben van één meter
of meer)
• het ontbossen
• het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem
• het gebruiken van een grond als opslag of parking
• het plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt (woonwagens,
kampeerwagens, tenten…)
• het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen (golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad…)
• verkavelen en bijstellen van verkavelingen
• het uitbaten van een schrijnwerkerij, garage, café, of andere ingedeelde inrichting of activiteit
Voor een aantal stedenbouwkundige handelingen is een melding voldoende. Sommigen zijn vrijgesteld
van vergunningsplicht. Soms is voor het rooien van bomen ook een kapvergunning nodig. Informeer je
vooraf bij de dienst ruimtelijke ordening.
Info: www.diksmuide.be/wonen-en-verbouwen, www.omgevingsloket.be

Sociale huisvesting
Sociale huisvesting is bedoeld voor gezinnen of personen met een bescheiden inkomen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet kan je je inschrijven voor sociale huurwoningen, kan je in aanmerking komen
voor een sociale koopwoning of kan je een sociale lening krijgen.
Info: info@woonwinkelwest.be, 051 51 93 53.
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Wonen
Wonen voor senioren
Seniorenwoningen
Het Sociaal Huis beschikt over individuele woningen voor zelfstandig wonende senioren. Onder bepaalde
voorwaarden kan je je kandidaat stellen. Je wordt dan ingeschreven op de wachtlijst.
Info: sociaal.huis@diksmuide.be, 051 793 793

WZC Yserheem
Zie pagina 36
Info: yserheem@diksmuide.be, 051 79 39 93

Doorgangswoning
Wie zich in een noodsituatie bevindt (vb. door uithuiszetting, relationele problemen, een woningbrand,
dakloosheid, …) kan tijdelijk in een doorgangswoning terecht, in afwachting van een duurzame oplossing.

De Sociale Kaart
Desocialekaart.be is een website van de Vlaamse overheid met een overzicht van al het zorgaanbod in
Vlaanderen en Brussel. Via de filter kan je zoeken op locatie, trefwoorden, soort hulpverlening, enzovoort.
Info: www.desocialekaart.be
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Info: sociaal.huis@diksmuide.be, 051 793 793

Lokale handelaars
Hoeveproducten
Als Boterstad bij uitstek heeft Diksmuide heel wat hoeveproducenten die boter en artisanaal gemaakte
kaas aanbieden. En er is meer. Verse biologische eitjes, confituur, karaktervolle bieren, huisgemaakte koekjes en hoeve-ijs. Maar ook authentieke specialiteiten zoals smout, paté en kopvlees. En laten we de groenten en het fruit van bij ons niet vergeten. We zijn bijzonder trots op al dit lekkers. We bundelden al onze
hoeveproducten in een brochure die gratis te verkrijgen is bij de dienst toerisme. Neem zeker ook een kijkje
op www.bezoekdiksmuide.be/hoeveproducten.
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Info: lokale.economie@diksmuide.be, 051 79 30 14
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Lokale handelaars
Markten
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• Maandagmarkt (Grote Markt), maandag van 8 tot 12 uur: voeding en non-voeding;
• Boerenmarkt (Grote Markt), zaterdag van 13 tot 17 uur: ambachtelijke producten en eigen geteelde
groenten, fruit en bloemen;
• Paasmarkt op paasmaandag (Grote Markt en de omliggende straten);
• Sinksenfeestmarkt (Grote Markt), op sinksenmaandag: naast de vaste marktkramers vind je er een ambachtenmarkt, streekproductenmarkt en een kaasmarkt;
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Lokale handelaars
Diksmuidebon

Hoe werkt het?
De handelaar scant jouw QR-code om te betalen. Je kunt de bon ook perfect bij verschillende handelaars
gebruiken tot hij op is. Surf naar www.diksmuide.be/diksmuidebon om te zien welke handelaars deelnemen.
Kies zelf je bedrag
Via de webshop heb je de keuze tussen verschillende bedragen voor je bon. Wil je toch nog een ander
bedrag? Bel of mail dan naar het centraal onthaal via 051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be.
Info: lokale.economie@diksmuide.be, 051 79 30 35 of onthaal@diksmuide.be.

Economische Kaart
De Economische Kaart is een databank van alle handelaars en bedrijven in Diksmuide. Het is een initiatief
van POM West-Vlaanderen.
www.economischekaart.be/diksmuide.
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De Diksmuidebon is een origineel geschenkje waarmee je de lokale handel steunt. Je kunt Diksmuidebonnen digitaal bestellen via de webshop (www.diksmuide.be/diksmuidebon) of fysiek in het stadhuis. Als je
een bon bestelt via de webshop zijn er twee mogelijkheden:
• Je drukt de bon zelf af;
• Je kiest voor een mooi verpakt geschenkje en haalt de bon af in het stadhuis.

Wegenwerken en verkeer
Wegenwerken
Als er wegenwerken in jouw buurt plaatsvinden, dan informeren we je via verschillende kanalen over de
te verwachten hinder:
• www.werkenaandiksmuide.be
• Bewonersbrieven
• de buurtapp Hoplr
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Parkeren centrum Diksmuide
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Wegenwerken en verkeer
In de blauwe zone mag je 2 uur parkeren. Leg hiervoor je parkeerkaart. Op de meeste plaatsen moet je
je kaart leggen van 8 tot 18 uur. In sommige straten (lichtblauwe kleur) moet je je kaart leggen van 8 tot
14 uur.
Wie in de blauwe zone woont, heeft recht op een bewonerskaart. Met die kaart kan je in de meeste straten
in de blauwe zone parkeren. Bewonerskaarten worden verdeeld door het parkeerbedrijf Indigo. De aanvraag gebeurt via hun website: https://be.parkindigo.com/nl/diksmuideparkaarten.
Een bewonerskaart kan je ook bij de dienst mobiliteit aanvragen (Heernisse 6, Diksmuide - 051 79 30 32).
Breng zeker je inschrijvingsbewijs mee.

Parkeerkaart voor personen met beperking
De parkeerkaart voor personen met een beperking is een kaart voor mensen die moeite hebben om zich
te verplaatsen. Met deze kaart kun je parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap en onbeperkt parkeren in de blauwe zones.
Info: sociaal.huis@diksmuide.be, 051 793 793

Inname openbaar domein

Meer info en aanvragen: www.diksmuide.be/wegen-en-mobiliteit
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Telkens wanneer je het openbaar domein - al is het maar voor een aantal uurtjes - inneemt, moet je een
vergunning aanvragen bij de technische dienst. Bij dezelfde dienst kan je ook een signalisatievergunning
en een parkeerverbod aanvragen.

Onderwijs en vorming

Infogids 2021-2022 Diksmuide - www.diksmuide.be

Kleuter- en basisonderwijs
• Gemeentelijke basisschool Klavertje vier Beerst
H. Consciencestraat 7, Beerst, 051 79 34 20, anneleen.becu@gbsdiksmuide.be
• Vrije basisschool Beerst
H. Consciencestraat 36, Diksmuide, 051 50 38 12, vb.vladslo@belgacom.net
• Basisschool W’IJzer
Grauwe Broedersstraat 73, Diksmuide, 051 50 21 88, dir.bsdiksmuide@go-scholengroepwesthoek.be
• De Kim GO
Grauwe Broedersstraat 73 a, Diksmuide, 051 50 17 66, de.kim@mpi-westhoek.be
• Vrije basisschool Pluimpje
Pluimstraat 22, Diksmuide, 051 50 13 75, karen.ollevier@klimopdiksmuide.be
• Vrije basisschool Sint-Niklaas
De Breyne Peellaertstraat 23, Diksmuide, 051 50 43 12, patrick.bekaert@vbsdiksmuide.be
• Gemeentelijke basisschool Klavertje vier Esen
Roeselarestraat 18, Esen, 051 79 34 25, katelijne.cardoen@gbsdiksmuide.be
• Vrije basisschool Esen De Verrekijker
Esenplein 13, Diksmuide, 051 50 14 19, patrick.bekaert@vbsdiksmuide.be
• Gemeentelijke basisschool Klavertje vier Keiem
Keiemdorpstraat 51, Keiem, 051 79 34 15, anneleen.becu@gbsdiksmuide.be
• Gemeentelijke basisschool Klavertje vier Leke
Lekedorpstraat 85 a, Leke, 051 79 34 25, katelijne.cardoen@diksmuide.be
• Vrije basisschool Nieuwkapelle
Groignestraat 8, Nieuwkapelle, 058 28 90 40, geert.vbs.lorenpolnie@telenet.be en
pieter.formesyn@lorenpolnie.be
• Vrije basisschool Pervijze
Nieuwpoortstraat 4, Pervijze, 051 55 50 62, vrijeschoolpervijze@telenet.be
• Vrije basisschool Woumen
Iepersteenweg 8, Woumen, 051 50 38 65, info@vbwoumen.be

Secundair onderwijs
• GO! Diksmuide Atheneum campus Kaaskerkestraat
Kaaskerkestraat 22, Diksmuide, 051 51 92 51, dir.atheneumdiksmuide@go-scholengroepwesthoek.be
• GO! Diksmuide Atheneum campus Grauwe Broedersstraat
Grauwe Broedersstraat 73, Diksmuide, 051 50 03 66,
dir.atheneumdiksmuide@go-scholengroepwesthoek.be
• ’t Saam campus Cardijn
Cardijnlaan 2, Diksmuide, 051 50 10 27, bart.laleman@tsaam.be
• ’t Saam campus Aloysius
Wilgendijk 30, Diksmuide, 051 50 00 75, isabelle.dekeyser@tsaam.be
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Onderwijs en vorming
Buitengewoon onderwijs
• Klimop
Pluimstraat 22, Diksmuide, 051 50 13 75, karen.ollevier@klimopdiksmuide.be
• De Kim
Grauwe Broedersstraat 73 a, Diksmuide, 051 50 17 66, de.kim@mpi-westhoek.be

Volwassenenonderwijs
• Cvo Cervo-GO Diksmuide
Kaaskerkestraat 22, Diksmuide, 058 41 51 61, info@cervogo.be
• CVO MIRAS Diksmuide
Stationsstraat 25, Ieper, 057 22 42 85, nele.deboosere@miras.be
• Open-school regio Westhoek
Koning Albertstraat 18, Diksmuide, 051 50 09 69, westhoek@open-school.be

Kunstonderwijs

Kinderopvang
Via de online kinderopvangwijzer krijg je een overzicht van alle opvanginitiatieven in Diksmuide en omgeving. Je kan zoeken op leeftijdscategorie, type of tijdstip van de opvang en locatie. Je kan het opvanginitiatief ook persoonlijk contacteren via de contactgegevens of het opvangformulier. Surf naar
www.kinderopvangwijzer.be/diksmuide voor het overzicht.
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• Kadens, Kunstenacademie Diksmuide Clemens non Papa
(domeinen muziek, woordkunst-drama en dans)
Koning Albertstraat 24, 051 79 34 30, kadens@diksmuide.be, www.kadens.be
• Kunstenacademie Poperinge, afdeling Diksmuide
(domeinen beeldende en audiovisuele kunst)
www.kunstacademiepoperinge.be

Afval
Afvalophaling
De ophaling van huisvuil gebeurt iedere week. Het huisvuil moet je vóór 6 uur ’s morgens aanbieden in
een officiële huisvuilzak van de stad. Een gevulde zak mag niet meer dan 18 kilo wegen. De groengele afvalzakken kan je kopen in de Diksmuidse supermarkten.
Op aanvraag kan je ook grofvuil laten ophalen thuis. Je betaalt hiervoor een transportprijs (30 of 37
euro/uur) en een tarief per gewicht (0,04 en 0,17 euro/kg). Je mag maximum 2 m³ aanbieden.
Info: Heernisse 6, milieu@diksmuide.be, 051 79 31 40.

Afvalkalender
Elk jaar krijgt elk Diksmuids gezin een afvalkalender in de brievenbus. Hier kan je makkelijk op lezen wanneer
in jouw zone het restafval, PMD, papier & karton en GFT (Groente- Fruit- en Tuinafval) wordt opgehaald.
Wie nog geen afvalkalender heeft ontvangen kan deze gratis afhalen aan het onthaal van het stadhuis
of het administratief centrum.

Krijg een melding op je smartphone
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Download gratis de app Recycle! (van Fostplus, Bebat en Recupel) en zorg ervoor dat je nooit meer je
afval vergeet buiten te zetten. Je kan de ophaaldata ook automatisch in je agenda laten zetten of er
een melding over ontvangen.

Compostvat en GFT-ophaling
De helft van ons huishoudelijk afval bestaat uit organisch materiaal. Door dit zelf te verwerken tot compost,
heb je maar de helft van het normale aantal restafvalzakken nodig. Compost is bovendien een ideale
bodemverbeteraar voor de sier- en groentetuin, het gazon en bloembakken. Je kunt een compostvat
aankopen bij de stad Diksmuide. Een compostvat van 290 liter met beluchtingsstok kost 10 euro. Deze kan
je ophalen in het recyclagepark.
Wil je thuis niet zelf composteren? Dan kan je ook een container voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
aanschaffen. Om de twee weken is er huis-aan-huisophaling van GFT.
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Afval
Recyclagepark
Met je elektronische identiteitskaart heb je toegang tot het recyclagepark. Het volgende mag je naar het
recyclagepark brengen: papier en karton, glas, PMD, textiel, bouw- en sloopafval, frituurvet en -olie, klein
gevaarlijk afval, kleine batterijen, groenafval, afvalolie, recycleerbare landbouwfolie, autobatterijen, metalen, drankkartons, houtafval, timmerhout, grofvuil.
Voor bepaalde afvalsoorten moet je betalen in het recyclagepark. Hoeveel je moet betalen hangt af van
de soort en de hoeveelheid.
Elke inwoner ontvangt 12 euro tegemoetkoming per jaar.
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Industrieterrein Heernisse 7 a, 051 79 31 63
• Elke weekdag van 13 tot 16.45 uur
• Zaterdag van 9 tot 16.45 uur
• Op donderdag ook open van 8 tot 11.45 uur
Een kwartier voor sluitingstijd aanvaarden we geen vrachten meer.

49

Duurzaamheid
FairTradeGemeente
Sinds 2012 is Diksmuide één van de 186 Vlaamse fairtradegemeenten. De stad engageert zich om in de
toekomst nog meer lokale producten te gebruiken en bij evenementen producten van onze lokale producenten aan te bieden.

Burgemeestersconvenant
Diksmuide groepeerde zich met Diksmuide, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, LoReninge, Nieuwpoort en Veurne onder de naam ‘Van Zee tot IJzer’ om samen het Burgemeestersconvenant te ondertekenen.
Hiermee verbinden we ons om tegen 2030 de EU-doelstelling te halen om 40% minder broeikasgassen uit
te stoten. Ook willen we een gezamenlijke aanpak implementeren die de klimaatverandering moet tegengaan en nemen we maatregelen om om te gaan met de effecten ervan.
Info: Heernisse 6, duurzaamheid@diksmuide.be, 051 79 31 42.

Autodelen
Heb je maar af en toe een (tweede) wagen nodig? Het stadsbestuur stelt een wagen ter beschikking voor
al wie het wil. Je kunt die wagen huren. Je betaalt naast je gereden kilometers ook een gebruikshuur. Zo
hoef je geen (tweede) wagen aan te kopen. Je kan de wagen enkel buiten de kantooruren gebruiken.

Diksmuide Gezonde Gemeente
Diksmuide ondertekende het charter Gezonde Gemeente. Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om
een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te
leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving dus, waarin gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn.
We engageren ons om iedereen en de meest kwetsbaren in het bijzonder, de kans te geven op een gezond leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorgen welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat, veiligheid …
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Info en reservaties: Heernisse 6, duurzaamheid@diksmuide.be, 051 79 31 40

Duurzaamheid
Diksmuide Pleegzorgstad
Diksmuide is een warme en kindvriendelijke stad. Als ‘pleegzorgstad’ wil Diksmuide het maatschappelijk
draagvlak voor Pleegzorg West-Vlaanderen in Diksmuide vergroten zodat alle kinderen die niet (meer)
thuis kunnen wonen, de kans krijgen om op te groeien in een gepaste thuisomgeving. Op dit moment
staan nog heel wat kinderen en jongeren op de wachtlijst. Voor hen werd er nog geen plekje in een gezin
gevonden. Heb je interesse om pleegouder te worden of wil je meer info? Contacteer het Sociaal Huis via
sociaal.huis@diksmuide.be of 051 793 793.

Werken bij de stad?
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Op www.diksmuide.be/vacatures vind je al onze vacatures.
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Nuttige nummers
Politiezone Polder - Wijkkantoor Diksmuide ..................................................................................051 51 00 00
Dringende politiehulp...........................................................................................................101
Brandweer Westhoek - Post Diksmuide.........................................................................................058 60 39 50
Dringende hulp in heel Europa ambulance en brandweer ............................................112
Wachtdienst huisartsen...................................................................................................................1733
Wachtdienst apothekers ................................................................................................................0903 99 000
Wachtdienst tandartsen.................................................................................................................0903 39 969
Antigifcentrum .................................................................................................................................070 245 245
Child Focus.......................................................................................................................................116 000
Kinder- en jongerentelefoon..........................................................................................................102
Tele-onthaal .....................................................................................................................................106
Zelfmoordlijn .....................................................................................................................................1813
Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling ...................................................................1712
CARD STOP (bij verlies/diefstal van bankkaart) ...........................................................................070 344 344
DOC STOP (bij verlies/diefstal van identiteitspapieren) ..............................................................00800 2123 2123
Brandweer bij stormschade ...........................................................................................................1722
METEEN VERWITTIGD BIJ EEN NOODSITUATIE: SCHRIJF JE IN OP BE-ALERT
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Met jouw gegevens kan de stad, provincie of de federale overheid in geval van nood heel snel en gericht
aanbevelingen doen. Je ontvangt berichten via sms, telefoon of per mail.

AED-toestellen
Een AED-toestel is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Het toestel is eenvoudig te bedienen en geeft gesproken instructies. Het
is onmogelijk het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.
Je vindt verschillende AED-toestellen in onze stad:
• Zwembad en sportcomplex De Pluimen, Pluimstraat 18 (2 exemplaren), Diksmuide
• Voetbaltribune De Pluimen, Pluimstraat 16, Diksmuide
• Ldc Ten Patershove, Maria Doolaeghestraat 2, Diksmuide
• Wzc Yserheem, IJzerheemplein 1, Diksmuide
• Sociaal Huis, IJzerheemplein 4, Diksmuide
• Voetbalplein Keiem, Tervaetestraat, Keiem
• Ontmoetingscentrum Volcraven, Grintweg 16, Oostkerke
• Ontmoetingscentrum Ingelram, Roeselarestraat 18, Esen
• Ontmoetingscentrum De Kring, Keiemdorpstraat 87, Keiem
• Ontmoetingscentrum De Zwaan, Vladsloplein 10, Vladslo
• Ontmoetingscentrum Ter Zaele, Hendrik Consciencestraat 7, Beerst
• Ontmoetingscentrum Zonnestraal, Woumenweg 73, Diksmuide
• Ontmoetingscentrum Walnes, Iepersteenweg 4, Woumen
• Stadhuis, Grote Markt 6, Diksmuide
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Externe toestellen
• Brandweer Westhoek - Diksmuide, Heernisse 4, Diksmuide
• Lokale politie PZ Polder 5460, Sint-Sebastiaanlaan 8, Diksmuide + in politiecombi's.
• Delhaize Kaaskerke, Kaaskerkestraat 82, Kaaskerke
• Salons Saint Germain, De Breyne Peellaertstraat 12, Diksmuide
• Sanitaire blok ‘Yzervaarders’, Kasteelstraat ter hoogte van de Tapperij, Diksmuide
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communicatie@diksmuide.be

Verantw. uitgever

Stad Diksmuide
Lies Laridon
burgemeester
Administratief Centrum
Heernisse 6
8600 Diksmuide

Vind je iets niet terug in deze infogids wat je in de volgende editie graag opgenomen zou zien?
Bezorg je suggesties aan de communicatiedienst,
administratief centrum Diksmuide, Heernisse 6, 8600 Diksmuide,
communicatie@diksmuide.be, 051 79 32 16.
De informatie in deze infogids werd met de grootste zorg samengesteld. Alle tarieven vermeld in deze infogids zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze stadsgids. De uitgever acht zich
slechts gehouden tot verbetering in de eerstvolgende editie.
Stad Diksmuide kan niet worden geassocieerd met de informatie op de reclamepagina’s. De opdrachtgevers van de advertenties zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
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