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Op zaterdag 21 januari 
klonken we samen op het 
nieuwe jaar, Europees 
president Herman Van 
Rompuy, onze afdelings-
voorzitter Kurt Danneel 
en ook onze burgemees-
ter en lijsttrekker Jan 
Verfaillie gaven het beste 
van zichzelf.

Overdekte ijspiste, 
een simpel maar goed CD&V idee

De verantwoordelijke CD&V man-
datarissen zorgden opnieuw voor een 
doordachte inplanting op de markt: 
het hele kerstdorp lekker compact 
en knus bij elkaar, met een minimum 
verlies aan parkeerplaatsen. De stem-
mig verlichte overdekking zorgt er niet 
alleen voor dat er zelfs bij regenweer 
kan geschaatst worden, maar werkte 
– bij deze relatief  warme editie - als 
een soort koude-deken, waardoor heel 
wat energie kon gespaard worden. Een 
prima idee, schepen Jef  Goens ! 

Als CD&V blijven we gaan voor de 
best mogelijke oplossing. Dit voor-
beeld van de inplanting en overdek-
king zijn daar een sprekend bewijs 
van. Bij de opening van de schaats-
piste was CD&V trouw op post en 
kleurde hierdoor het kerstdorp even 
oranje. Het wordt reikhalzend uitkij-
ken naar de volgende editie !

Kurt Danneel
Voorzitter CD&V Veurne

Tijdens de jaarwissel 
kon je weer naar 
hartelust schaatsen 
op onze historische 
Grote Markt. Het is onder-
tussen een niet meer 
weg te denken winter-
traditie geworden. 

Samen klonken we op 2012

Een sfeerbeeld – afwezigen hadden ongelijk
Herman Van Rompuy, 
Kurt Danneel en Jan Verfaillie
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Grootste fase in bouw
rusthuis nadert einde

In deze donkere januari 
dagen konden onze CD&V 
mandatarissen al eens een 
blik werpen op de binnen- 
en buitenkant van het nieu-
we deel. Deze nieuwbouw 
fase is de voorlaatste en 
grootste deel van de bouw 
van het nieuwe rust- en ver-
zorgingstehuis. 

Als alles mee zit zou het nieuwe 
deel in gebruik genomen kunnen 
worden tegen rond eind februari. 
Daarna volgt nog een kleinere fase, 

het verbouwen van 
de oudbouw (ver-

diepen). Tegen eind 
2012 zouden de wer-

ken die 3 jaar duurden 
en wel 10 jaar voorberei-

ding kenden, gefinaliseerd 
worden.

Op de foto ziet u Voorzitter Anja 
Pilet en raadslid Maria Burggraeve 
in één van de kamers. Al zijn de 
kamers nog in opbouw. Toch kan je 
hier al de moderne technieken zien 
(oproepsysteem / verlichting), dit in 
een huiselijk ingerichte kamer. Op 
de foto kan je de moderne vloerte-
gels zien alsook de vlotte muurkleu-
ren.  Door de nis tussen de bad-
kamer en de kamer, die zorgt voor 
natuurlijk licht in de badkamer, kan 
je ook de gezellige muur betegeling 
van de badkamer bemerken.

Op de tweede foto ziet u Raads-
leden Patricia Scheirlynck en Kurt 
Danneel staan op hun beurt in de 
centrale hal van het eerste verdiep. 
Dit werd opgevat als open markt-
ruimte, het idee was al gekend bij de 
Grieken als Agora.  Een (verzamel)
plaats dat het kloppend hart is voor 
de bewoners en personeel. Achterin 
werden ook voldoende raampartijen 
voorzien voor overvloedig daglicht.

Enkele CD&V-raadsleden met de OCMW-voorzitter en de burgemeester aan de buitenkant van de uitbreidingszone (nieuwbouw).
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Teams van de Toekomst in Veurne

Meer dan 200 werkgevers 
en sociale partners van 
over de hele provincie kwa-
men op 27 oktober 2011 
naar het event ‘Teams van 
de Toekomst’ in het nieuwe 
bedrijfspand van Enjoy 
Concrete in onze stad. 
Mede-organisator namens 
het stadsbestuur en stu-
wende kracht was CD&V 
schepen Nathalie Delva. 
Zij kwamen tot volgende 
vaststellingen.

Als we kijken naar het aantal vacatu-
res in de regio, zien we dat er tussen 
januari en eind augustus 2011 meer 
dan 20% van de vacatures open 
bleef  staan. Plaats daar de meest 
recente werkloosheidcijfers naast 
van september 2011, dan zie je dat 
op de 1548 werkzoekenden die onze 
regio telt, er: 

15% een arbeidshandicap heeft
50% laaggeschoold zijn
31% ouder zijn dan 50 jaar en
10% van buiten de EU15-landen 
komen 

Het is dus niet makkelijk om met 
deze groep onze vacatures te helpen 
invullen. Onze arbeidsmarkt staat 
onder druk. Talent wordt schaarser 
en het aandeel ‘kansengroepen’ blijft 
maar stijgen. 

Organisaties werken steeds meer 
met teams om het hoofd te kun-
nen bieden aan deze veranderingen. 
Teams moeten hierbij voldoende 
veerkrachtig zijn, zowel om mede-
werkers met veel mogelijkheden 
de kans te bieden om hun talenten 
te ontplooien als om medewerkers 
met minder mogelijkheden op te 
vangen en te laten groeien in een 
uitdagende leeromgeving. Kennis en 

vaardigheden kunnen op die manier 
veel natuurlijker door de organisa-
tie stromen waardoor er soepeler 
kan worden ingespeeld op de eisen 
van een competitieve en turbulente 
omgeving. 

Hoe moeten we deze 
‘teams van de toekomst’ nu 
precies gaan organiseren? 
Om daarop een antwoord te kun-
nen vinden is samenwerking en 
overleg tussen de werkgevers en 
sociale partners onontbeerlijk en 
dat wil CD&V Veurne precies 
ondersteunen. In het kader van het 
bedrijventerrein managementproject 
wil CD&V Veurne ondernemers bij 
elkaar brengen om elkaar beter te 
leren kennen, samen zaken te doen 
en van elkaar bij te leren. 

Nathalie Delva
Schepen

Voor een scan naar Duinkerke?

Eerst een woordje uitleg. 
Bij een PET-CT onderzoek 
kunnen verschillende ziek-
ten in detail worden opge-
spoord. Bijvoorbeeld het 
nauwkeurig lokaliseren van 
tumoren en eventuele uit-
zaaiingen. Daartoe wordt 
een radioactieve suiker-
oplossing in de bloedbaan 

gebracht. De 
PET-CT scan 

is een dubbele 
scan en laat de 

arts toe om zeer 
nauwkeurig de 

plaats van de afwij-
king/tumor aan te 

duiden. Hierdoor wordt een 
behandeling meer doeltref-
fend en minder belastend 
en worden de kansen op 
goede afloop verhoogd.

Waarom duinkerke?
Het plaatsen van een PET-CT scan-
toestel is een dure aangelegenheid. 
De wetgever in België laat het plaat-
sen van een dergelijke scanner maar 

toe per 500.000 inwoners, in Frank-
rijk per 800.000. In Noord-Frankrijk 
moet men zich nu verplaatsen naar 
Boulogne of  Rijsel voor een derge-
lijk onderzoek, in België wordt dit 
Kortrijk of  Gent. 
Duinkerke is om verschillende rede-
nen vragende partij voor de installa-
tie van een PET-CT scan. Het ‘Cen-
tre Hospitalier Dunkerque’ is een 
voldoende groot medisch centrum, 
dat gelegen is midden een gebied 
met een gezondheidsproblematiek 
die ondermeer te wijten is aan de 
vroeger sterk vervuilende industri-
ele activiteit in Duinkerke. Via een 
samenwerking met de aangrenzende 

Duinkerke: zo dichtbij

(lees verder blz. 8)
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eDe Germana Kring, in 
Veurne gemeenzaam ook 
wel de Germaine genoemd, 
zal binnenkort in zijn oude 
glorie herrijzen. In dit ge-
bouw, gelegen op de hoek 
van de Oude Vestingstraat 
en de Rozendalstraat, zal 
Woonmaatschappij IJzer & 
Zee 14 bejaardenflats reali-
seren. 

Het gebouw dateert uit 1890 en is 
gebouwd in neogotische bouwstijl, 
naar een ontwerp van stadsarchi-
tect  Jozef  Vinck, Op de plaats waar 
vroeger de onderpastoor huisde, 
komt er nieuw gebouw, waarin dan 
nogmaals  7 bejaardenflats worden 
voorzien. Een 40-tal senioren kun-
nen dus in het centrum van de stad 
gaan wonen.
Het oude gebouw blijft behouden, 
omdat het een beschermd stadzicht 
is. De volledige inhoud van het ge-
bouw en het dak worden verwijderd.  
In het gebouw komen 3 niveaus met 
telkens 4 appartementen en in de 
dakverdieping komen er twee ap-
partementen.
De twee gebouwen zullen de pas-
sende namen krijgen van residentie 
Germana en residentie Pastorie.

Gezien de centrale ligging van het 
project, krijgen kandidaat-huurders 
die ouder zijn dan 65, voorrang 
bij de toewijzing. De maatschappij 
heeft met het OCMW van Veurne 
een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten, om de verschillende 
diensten thuiszorg dichter bij de 
bewoners te brengen.
We willen deze bewoners naar het 
centrum brengen, waar de winkels 
en de dienstverlening dicht bij de 
hand zijn. Dit maakt ook de organi-
satie van de thuiszorg eenvoudiger 
en beter te organiseren. Door het 
stijgend aantal oudere bewoners in 
Veurne, is er nood aan passende en 

betaalbare huisvesting voor deze 
groep.
De werken zijn sinds september 
gestart. Als alles normaal verloopt, 
zou het gebouw afgewerkt en klaar 
zijn voor verhuring vanaf  januari 
2014.

Personen die zich willen inschrijven voor 
een bejaardenflat, kunnen zich wenden tot 
de loketten van Woonmaatschappij IJzer 
& Zee, tel 058/31.22.40 of  
directie@wijz.woonnet.be

Frans Verhegge
Voorzitter  

Woonmaatschappij IJzer en Zee

21 Seniorenflats in hartje Veurne

Frans Verhegge bij de nieuwe ‘Germaine’ in opbouw.

Vlaamse regio wordt de installatie 
van een PET-CT-scantoestel mo-
gelijk. De 500.000 inwoners van de 
Franse grensstreek samen met de 
350.000 aan Vlaamse kant bieden 
een voldoende aantal inwoners. Met 
de Europese steun voor grensover-
schrijdende activiteiten lijkt dit nu 
te lukken. Een voordeel is de korte 
afstand tussen bijvoorbeeld de kli-
niek van Veurne en die van Duin-
kerke:  23 km, of  een rijtijd van 20 
minuten.

Wat zijn de hinderende factoren?
De terugbetaling en de tarifering 
zijn aan weerszijden van de grens 
verschillend, hiervoor is een oplos-
sing in de maak. Bang voor radioac-
tiviteit? Die is laag en verdwijnt na 
korte tijd. Verder is er de psycho-
logische drempel: Fransen komen 
veel meer naar Vlaanderen voor een 
medisch consult dan Vlamingen 
naar Frankrijk. De taal is hierbij een 
probleem. In het ziekenhuis van 
Duinkerke worden nu nederlands-
talige artsen aangetrokken en is er 
een uitwisseling van verpleegkundi-

gen met Veurne. Misschien kan dit 
ook helpen: voor de Vlamingen is 
het een beetje terug thuiskomen in 
het oude Vlaanderen dat zich ooit 
eens uitstrekte tot Boulogne en later 
tot de stroom de Aa, die uitmondt 
in Grevelingen (Gravelines). De 
Vlaamse gemeentenamen Ghy-
velde, Zuytcoote, Lefferinckoucke, 
Roosendaël, die je onderweg aan-
treft, zijn immers een erfenis uit die 
tijd. 

Jef Germonpré

Voor een scan naar Duinkerke?
(vervolg van blz. 5)


