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We bereiden  
ons voor op  

Veurne 2020  
en verder!

Kritiek uiten is makkelijk, 
besturen daarentegen is net zo 
moeilijk.

Daarom riep ik iedereen op, 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie 
in januari, om deel te nemen om 
het programma te bepalen van 
onze partij voor de gemeente-
raadsverkiezingen later dit jaar. 
Graag herhaal ik ook deze 
oproep aan mensen die con-
structief  willen deelnemen aan 
dit open debat.  Tussen maart 
en juni willen we immers ons 
programma in grote lijnen vast 
leggen, binnen ons bestuur en in 
kleinere werkgroepen.
In een verantwoordelijke partij 
als de onze, leerde ik al snel dat 
het moeilijk is om snel tot een 
gedragen idee te komen. Maar 
een gedragen idee binnen onze 
partij kent dan ook voldoende 
inspraak bij verschillende men-
sen.

Ik ben zeker dat dit de enige 
manier is om tot een positief  en 
goed voorstel te komen.

Mensen die echt willen meewer-
ken aan de toekomst van Veur-
ne, kunnen me dan ook steeds 
contacteren op 058/28 73 84 
of  nog beter op kurt.danneel@
cdenv-veurne.be

Residentie Spreeuwenberg 
combineert wonen met zorg

Sinds kort heeft Veurne er een grote werf bij vertelt Frans 
Verhegge, voorzitter van Woonmaatschappij IJzer & Zee. 
Het oude appartementsgebouwtje achter het dienstencen-
trum De Zonnebloem aan de Spreeuwenbergstraat en ook 
de garages, werden afgebroken. In de plaats komt er een 
prachtig gebouw met 43 bejaardenflats. Van deze 43 flats 
worden er 3 flats speciaal uitgerust voor minder valide per-
sonen (ADL).
Lees het hier, op pagina 4! 

Frans Verhegge bij het prille begin van Residentie Spreeuwenberg

Samen met 
vrienden, fami-
lie en sympa-
thisanten willen 
we als partij 

op 3 juni kort voor de middag graag 
onze kandidaten alsook de krijtlijnen 
van ons programma voorstellen.

We doen dit in gezellig samenzijn in 
Salons De Lelie.  Inschrijving vooraf  
is verplicht.  Leden worden nog op 
naam aangeschreven, sympathisan-
ten zijn ook welkom door vooraf  
contact op te nemen.

Kurt Danneel
Voorzitter CD&V Veurne

3 juni met stip noteren 
Wij stellen voor...

“Een warme oproep 
om echt mee te werken 
aan de toekomst van 
Veurne, tijdens de 
nieuwjaarsreceptie”
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Omdat het De Zonnebloem 
zich op wandelafstand 
bevindt, heeft de maat-
schappij, in overleg met het 
stadsbestuur van Veurne, 
gekozen om deze flats voor 
te behouden voor mensen 
die ouder zijn dan 65 jaar. 
De nieuwe bewoners zul-
len dan ook gemakkelijk 
beroep kunnen doen op de 
dienstverlening van het De 
Zonnebloem (en de dien-
sten van het OCMW). Zij 
kunnen er gaan eten, biljar-
ten of gewoon wat gezel-
schap zoeken.

De maatschappij heeft met de dienst 
woonzorg van Veurne een samen-
werkingsovereenkomst afgeslo-

ten, om de verschillende diensten 
thuiszorg dichter bij de bewoners te 
brengen. Frans Verhegge benadrukt 
dat de maatschappij met dit project 
de wat oudere bewoners dichter 
bij het centrum wil brengen. Dit 
vergemakkelijkt de organisatie van 
de thuiszorg.

Door het stijgend aantal oudere 
bewoners in Veurne, is er ook steeds 
meer nood aan passende en vooral 
betaalbare huisvesting voor deze 
groep.

Deze beweging van oudere bewo-
ners naar het centrum heeft voor 
gevolg, dat de grotere woningen met 
drie slaapkamers aan de rand van de 
stad, kunnen toewezen worden aan 
jonge gezinnen met kinderen.

De bejaardenflats hebben telkens 
twee slaapkamers en een individueel 
terras met prachtig uitzicht over de 
Oude Veurne vaart. In de kelder 
zijn er 43 ondergrondse parkings 
voorzien, zodat de bewoners vanuit 
de parking de lift naar hun apparte-
ment kunnen nemen. Het gebouw is 
ook voorzien van drie liften en het 
ganse gebouw is rolstoel toeganke-
lijk. De bewoners hebben natuurlijk 
ook toegang tot de binnentuin, die 
omwille van de veiligheid, zal afge-
sloten zijn. Ook omwille van dezelf-
de veiligheid zal ieder appartement 
over een videofoon beschikken.

Meer info bij Voorzitter Woon-
maatschappij IJzer en Zee: Frans 
Verhegge

Residentie Spreeuwenberg  
combineert wonen met zorg
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Om te investeren doen de steden, gemeenten momenteel 
beroep op leningen bij de financiële instellingen. Sinds 
de financiële crisis merken we dat de banken steeds ho-
gere marges vragen.

Dit betekent grotere aflossingen 
voor hetzelfde bedrag. Basisrente-
voet blijft dezelfde maar de banken 
vragen steeds grotere en grotere 
winstmarges. 

Burgemeester Verfaillie onderzoekt 
momenteel de haalbaarheid van de 

invoering van een stadsbon. Om 
concrete projecten te financieren 
zou de Stad dan rechtstreeks geld 
kunnen ontlenen bij de inwoners 
tegen een competitieve voorop-
gestelde rentevoet. Verfaillie wil 
hieromtrent nog voor de zomer een 
concreet initiatief  nemen.

Burgemeester Verfaillie  
onderzoekt invoering stadsbon

CD&V doet al geruime tijd 
inspanningen om leegstand 
te vermijden. De eerste ver-
wezenlijkingen worden nu 
ook spoedig duidelijk.

De eerste samenwerkingsovereen-
komst voor de renovatie van een 
leegstaand handelspand is onderte-
kend. De eigenaars van C-Fish dien-
den een aanvraag in om het leeg-
staande handelspand waar vroeger 
keurslager Decrop was te renoveren 
en om te vormen tot “Pot o foer”, 
een nieuwe culinaire traiteurzaak 
met ook een aanbod aan wild, gevo-
gelte en delicatessen. 

Met het nieuwe reglement “renova-
tie van leegstaande handelspanden” 
wil Stadsbestuur Veurne onder 
CD&V impuls, met Vlaamse en Eu-
ropese steun, het handelscentrum 
van Veurne opwaarderen. 
De eigenaars van het pand kunnen 
alvast rekenen op een bedrag van € 
10.000 om het pand te renoveren. 
De opening van de nieuwe zaak is 
voorzien voor midden 2012. 

Renovatie leegstaande 
handelspanden
De stad reikt een subsidie uit voor 
handelaars, die een leegstaand 
handelspand willen inrichten. De 

subsidie heeft als doelstelling de ste-
delijke aantrekkingskracht te verho-
gen en zo de uitstraling en kwaliteit 
van handelspanden en het openbaar 
domein te verbeteren. Het kan het  
starten van een kleinhandelszaak 
aanmoedigen en de leegstand van 
handelszaken beperken. 

Ondertussen zien we reeds verschil-
lende aanvragen binnestromen, wat 
ons blij stemt.

Renovatie leegstaande  
handelspanden

Pot O Foer
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Kort nieuws

Dit dossier sleept al ettelijke jaren aan, 
het bouwvergunningsdossier is eind 
2011 volledig afgerond , het bevel tot 
aanvang van de werken werd gegeven 
en verwacht wordt dat de aannemer 
de werken in de zomer van dit jaar zal 
hebben voltooid.

De stad tekende in voor het 10.000 
stappen plan, een initiatief  van de 
provincie en de krant van West-Vlaan-
deren. In en rond Veurne werd een 
omloop uitgetekend met een lengte 
van ongeveer 7 km, wat bij benade-
ring neerkomt op 10.000 stappen. 
Talrijke bezienswaardigheden werden 
in het parcours opgenomen. Met dit 
initiatief  poogt de sport- en preven-
tiedienst de Veurnenaar aan te sporen 
om op een toegankelijke manier regel-
matig te bewegen. Dit gezondheidsini-
tiatief  wordt mede ondersteund door 
wandel- en natuurverenigingen en  
promotor is de alom gekende ‘Frank’ 
van het TV-een programma ‘Thuis’.  
Er wordt in het voorjaar een geza-
menlijke in-wandel-dag georganiseerd 
voor het grote publiek. 

Zaterdagavond 31 maart gaat de 
sportshow door. Clubs en verdienste-
lijke sporters worden tijdens dit klank-, 
beeld en lichtspektakel in de spotlights 
geplaatst. Verwacht u ook aan belang-
rijk nieuws over de ontwikkeling van de 
nieuwe sportzone aan de Noordstraat.

Schutterslokaal 
Houtem

10.000 stappen,
letterlijk dan

Sportshow

We doen het goed en hebben het al-
lemaal maar men weet het niet altijd. 
Daarom wordt dit jaar 10.000 euro 
uitgetrokken om niet alleen een nieuw 
logo te ontwerpen, maar er ook de 
stadsgebouwen beter mee kenbaar te 
maken.
De mogelijkheden van het stadscen-
trum moeten verder uitgeklaard wor-
den, nu zitten de winkels te verspreid. 
Die denkoefening zal schepen Nathalie 
Delva samen met het middenstands-

platform maken.
Veurne moet ook meer zijn mooie 
markt uitspelen via terugkerende 
evenementen in de zomer. We hebben 
een budget van 25.000 euro uitgetrok-
ken voor de organisatie van Veurnse 
Vrijdagen. Elke vrijdag in de juli en 
augustus zal er iets op de markt te 
beleven vallen. 
Om het project in de verf  te zetten, 
werd een metafoor bedacht: ‘Veurne, 
dé delicatesse van de Westkust’. 

Veurne is delicatesse 
van de Westkust

Het nieuwe city marketingplan werd eind februari 
goedgekeurd in de gemeenteraad. Het plan leerde ons 
dat we vooral onze stad beter moeten verkopen.

Werk mee aan de toekomst van 
onze gemeente

Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Kurt Danneel
(direct@cdenv-veurne.be)
www.veurne.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

Initiatiefnemer Nathalie Delva


