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Betaalbare bouwgrond
Het Autonoom Gemeentebedrijf Veurne (AGB) plant in op-
dracht van het Stadsbestuur een nieuwe verkaveling aan de 
Proostdijk. Het gaat om een 100-tal loten (van ca 400m²) 
die aan democratische prijzen op de markt zullen worden 
aangeboden. De bedoeling van het stadsbestuur is hiermee 
het aanbod betaalbare en kwalitatieve huisvesting gevoelig 
uit te breiden en aldus nieuwe inwoners aan te trekken.
Een werkgroep van CD&V-schepenen en gemeenteraadsle-
den boog zich al over een ontwerp-reglement van toewij-
zing van de kavels. Lees het hier, op pagina 4!

Jan Verfaillie 
lijsttrekker

Het CD&V bestuur van Veur-
ne verkoos unaniem Bur-
gemeester Jan Verfaillie als 
lijsttrekker voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 14 
oktober 2012. 

Voorzitter Kurt Danneel : “Jan zal 
samen met de collega’s op de CD&V 
lijst er voluit voor gaan”. “Er staan heel 
wat projecten op de agenda: ontwikke-
ling site suikerfabriek tot een gemengd 
project van wonen, werken en natuur. 
Daarnaast staan er nog wegenwerken, 
woonzones, bedrijventerreinen, fietspa-
den, sportinfrastructuur, extra kinder-
opvang, enz… hoog op de lijst”. 
Nog volgens Kurt Danneel: “De 
voorlopige lijst wordt nu al gekleurd 
door diverse sterkhouders, maar wordt 
in de komende maanden nog verder 
versterkt om als CD&V-ploeg verder te 
werken aan de toekomst van Veurne.”
“Momenteel maken we in het bestuur 
volop werk van het programma” aldus 
Kurt.

De CD&V werkgroep

Nieuwjaarsreceptie CD&V Veurne
Met Europees president 

Herman Van Rompuy
We beginnen al om 8.30 uur met een 
ontbijt.
Naast Herman Van Rompuy zullen 
ook de voorzitter Kurt Danneel en de 
burgemeester Jan Verfaillie de geno-
digden kort de visie op de toekomst 
van Veurne toelichten.
Dit alles wordt gevolgd door een 
receptie aangeboden door de lokale 
CD&V werking
Een uitnodiging wordt begin 2012 bus 
aan bus verdeeld en aan alle CD&V 
leden persoonlijk thuis bezorgd.

Naar jaarlijkse traditie is er 
eind januari onze nieuwjaars-
receptie.  Deze keer op za-
terdag 21 januari.  Met enige 
fierheid kunnen we melden 
dat we de Europees presi-
dent konden strikken. Nieuwjaarsreceptie met Herman Van Rom-

puy op zaterdag 21 januari 2012
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Alleen wie in de sociale koopsec-
tor niet terecht kan, maar toch 
als koppel niet meer dan €55000 
gezamenlijk belastbaar inko-
men heeft of  als alleenstaande 
niet meer dan € 38000, komt in 
aanmerking. Deze bedragen mo-
gen per kind ten laste verhoogd 
worden met €3100. Bovendien 
moet de kandidaat-koper een so-
ciale (“wonen”) of  economische 
(“werken”) binding hebben met 
Veurne,  het Nederlands machtig 
zijn, en geen ander onroerend 
goed bezitten (of  bereid zijn dit 
binnen de 5 jaar te verkopen).
Kandidaat-kopers die aan al deze 
voorwaarden voldoen, worden 
op een lijst ingeschreven. Een 
uitgewerkt puntensysteem be-
paalt de volgorde van toewijzing. 
Hoe langer de kandidaat reeds 
woonachtig is of  tewerkgesteld 
is in Veurne, hoe meer punten. 
Ook het aantal kinderen ten 
laste resulteert in een hoger 
punten-aantal. Bovendien krij-

gen jongere kopers voorrang op 
ouderen.
Uiteraard hebben de kopers de 
verplichting om binnen de 5 jaar 
na aankoop van de grond er een 
woonhuis op te bouwen en ef-
fectief  zelf  te bewonen.
Het stadsbestuur wil met deze 
investering “marktregulerend” 
optreden en jonge gezinnen de 
kans geven om een eigen “nest-
je” te bouwen...

Een werkgroep van CD&V-
schepenen en gemeente-
raadsleden boog zich over 
een ontwerp-reglement van 
toewijzing van de kavels.

Betaalbare bouwgrond

Schepenwissel

Sneeuw? IJzel?
CD&V denkt aan iedereen!

Eerder dit jaar konden we nog 
Nathalie Delva voorstellen als nieu-
we CD&V schepen.  Nu kunnen we 
ook met enige trots melden dat Jef  
Germonpré schepen is geworden.  
Beiden zijn vol enthousiasme gestart 
om Veurne dynamisch en met visie 
te besturen.

Tijdens de winter kunnen de 
trottoirs er glad bij liggen. Bij 
sneeuw en vrieskou gelden dan 
ook bijzondere bepalingen. Ook 
CD&V Veurne is dit niet ont-
gaan, waardoor onze mandataris-
sen van zowel stad als OCMW de 
koppen bijeen staken.
Op voorstel van onze partij or-
ganiseert het stadsbestuur voor 

elk gezin gratis 10 kg strooizout.

Maar CD&V denkt steeds 
iets verder!
Ben je moeilijk te been, dan 
kan je het Sneeuwteam van het 
dienstencentrum De Zonne-
bloem inschakelen om het trot-
toir sneeuw- en ijsvrij te houden. 
Je belt hiervoor naar De Zon-

nebloem op tel. 058 31 57 78 
De Zonnebloem regelt dan alles. 
Voor deze dienstverlening betaal 
je 2 euro aan de persoon die je 
komt helpen. (enkel op werkda-
gen).
Zo zie je dat de CD&V teams 
in stad en OCMW samenwerken 
voor iedereen
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Ouderen helpen we niet alleen in de winter

Jaren inzet voor groen in Veurne beloond
Veurne wint goud!

Het OCMW investeerde in de 
aankoop van een bus en voorzag 
die van de nodige aanpassingen 
om deze rolstoeltoegankelijk te 
maken. Er werd ook een dien-

stenmedewerker aangeworven ter 
ondersteuning van het initiatief. 
De dienstverlening is bestemd 
voor de inwoners van Veurne én 
de deelgemeenten. 

Afspraken worden gemaakt met 
het Dienstencentrum De Zon-
nebloem. 

Enkele maanden geleden bracht 
een Europese Jury een tweedaags 
bezoek aan Veurne om de Stad en 
zijn deelgemeenten volledig door 
te lichten. De Stad zorgde bo-
vendien voor diverse presentaties 
over toekomstige projecten zoals 
de Vauban vesting, de ontwikke-
ling van de site suikerfabriek, de 
herinrichting van het stadspark,..
Met de gouden onderscheiding 
werd de jarenlange inzet en on-
dersteuning van CD&V van het 
stadsbestuur beloond voor de 
ontwikkeling van het groen, de 

natuur en het leefmilieu.Veurne 
scoorde voor alle criteria meer 
dan 85%.
De Veurnse delegatie was dan 

ook terecht fier op Veurne en al 
zijn inwoners toen ze de gouden 
medaille in ontvangst mochten 
nemen.

Veel senioren zien hun 
zelfstandigheid ingeperkt 
als de dagelijkse verplaat-
singen moeilijker worden 
en voor de wekelijkse 
boodschappen zien ze 
de noodzaak groeien om 
hulp in te roepen van der-
den. Op initiatief van onze 
CD&V mandatarissen in het 
OCMW werd er binnen het 
Dienstencentrum De Zon-
nebloem gestart met een 
gloednieuwe dienstver-
lening; vervoer en bood-
schappen.

Op 16 september werden in 
het Sloveense kuuroord Ro-
gaska Slatina de resultaten 
van de Europese wedstrijd 
Entente Florale bekendge-
maakt. 

Op de foto OCMW-Secretaris Marc Dekervel, OCMW-Voorzitter Anja Pilet, Centrumlei-
der Dienstencentrum De Zonnebloem Björn Pollentier en Dienstenmedewerker Marlies 
Storme

Toerismeschepen Goens als rots in de branding
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CD&V maakt Veurne fietsvriendelijker!

Ouderenzorg blijft prioriteit

In de laatste jaren is onze stad 
een stukje fietsvriendelijker ge-
worden! Zo kwam er een nieuw 
fietspad aan de overzijde van de 
Bergenvaart, met bijhorende brug 
om veiliger Bulskamp te bereiken. 
De overgang aan de Brugse steen-
weg voor het fietspad van Booits-
hoeke naar Avekapelle werd volle-

dig heraangelegd en ook over het 
Ringslot, van de Debarkestraat 
naar “Het Moerenhol” werd een 
overgang met bijhorende pick-
nickplaats gerealiseerd!
De fietsverbinding van Veurne 
langs de spoorweg, naar Aveka-
pelle en het de nieuwe fietspaden 
naar De Panne komen er bin-

nenkort, maar liepen wat vertra-
ging op door problemen bij het 
onteigenen. Ondertussen werd er 
reeds aan tafel gezeten met het 
gemeentebesturen van Diksmuide 
(fietspad Roesdamme) en van 
Alveringem (nieuwe fietspaden in 
de ruilverkaveling)!

Het nieuwbouwproject OCMW 
Rusthuis Ter Linden bevindt zich 
momenteel in de tweede grote bouw-
fase, nl. het bouwen van de uitbrei-
dingszone. 
Deze werken zijn gestart sinds fe-
bruari 2010 en deze fase zal afgerond 
worden eind januari 2012, gevolgd 
door de verhuis van de bewoners.
En dan kan de laatste fase aangevat 
worden, het verbouwen van verdiep 
1 en 2 van de bestaande bouw.
Deze fase en hierbij ook het ganse 
bouwproject zullen afgerond worden 
naar het einde van 2012 toe.
Op de foto zie je al duidelijk de loun-
geruimte met terras. Hier zullen de 
bewoners en bezoekers zich kunnen 
terug trekken voor rust en verpozing 
in volle nabijheid van en met zicht 
op het park van Ter Linden en het 
water van het kanaal en kunnen er 
kiné, ergo en animatieactiveiten geor-
ganiseerd worden.


