
» DE WEG VOORUIT

De Weg Vooruit. 
Iedereen mee.
Hoe sterker je buurt, 
hoe beter je leven.
»

VEURNE



Nieuwe 
mobiliteits- 
vormen goed 
integreren.
»
Op de voetpaden zien we rollators 
verschijnen.  De fietspaden krijgen er 
snellere elektrische fietsen bij en op 
straat vind je meer en meer elektrische 
scootmobiels.  Ze komen met een 
snelvaart in het verkeer en zorgen dat 
iedereen zo lang mogelijk mobiel blijft.  
In het verkeer te integreren  is de 
boodschap.  Ook de fiets is in Veurne, 
voor veel schoolgaande jongeren en 
werknemers een belangrijk 
vervoermiddel.  
Wil jij met ons mee nadenken over hoe 
we de mobiliteit in Veurne nog kunnen 
verbeteren ? Vul dan de enquête in op 
de website (zie ook de laatste pagina 
van deze folder) of spreek een van ons 
aan.



Inzetten op 
gezellige en veilige 
buurten. En 
zuurstof voor 
verenigingen »
Een gezellige buurt, dat is een buurt waar 
mensen zich echt thuis voelen. Een buurt waar 
buren elkaar kennen en betrokken zijn,  met 
échte inspraak van de bewoners, in bewoner 
platforms. Een gezellige buurt is ook een buurt 
waar kinderen ruimte krijgen om te spelen en 
te ravotten, waar ze de mogelijkheid krijgen 
om hun talenten te ontwikkelen in de lokale 
fanfare, de sportclub, de jeugdvereniging … 
Wij zorgen ervoor dat onze inwoners, jong en 
oud, een plaats hebben om samen te komen 
in het plaatselijk ontmoetingscentrum, waar 
dorps- of schoolfeesten kunnen plaatsvinden, 
waar de lokale verenigingen hun activiteiten 
kunnen organiseren … 
De vele vrijwilligers in de verenigingen de 
aders zijn van een leefbaar dorp of een 
bruisende stad. We vinden het daarom heel 
belangrijk om deze verenigingen een duwtje in 
de rug te geven. Iedereen wil zich ook veilig 
voelen. Een nauw contact met de eigen 
wijkagent is een must! 

www.cdenv-veurne.be



Een simpele goeie dag.
Voor mij is het belangrijk dat alle evenementen in Veurne in 
een vriendelijke gemoedelijke en aangename sfeer 
doorgaan, met veel respect voor de gewone man in de straat. 
En als ik hier mijn steentje toe kan bijdragen, hetzij als 
belleman hetzij als acteur bij de toneelgilde, dan is mijn dag 
meer dan geslaagd. Veurne is een aangename stad om in 
te vertoeven. Een simpele “goeie dag” doet nog steeds 
wonderen. 
Joris Goens, belleman.

Een propere stad.
Wij voelen ons zeer goed in Veurne. Het is een buurt waar 
het goed is om te wonen, net en verzorgd. Iedereen is 
vriendelijk voor elkaar. Je vindt er alle belangrijke zaken voor 
het dagelijks levensonderhoud, alle noodzakelijke vormen 
van dienstverlening. 
Er is een ruim aanbod aan ontspanning, sport, 
feestelijkheden, cultuurmomenten en  ontmoetingskansen. 
In Veurne heb je steeds het gevoel dat je op alle vlakken 
gerespecteerd en gewaardeerd wordt voor wie of wat je 
bent. Wij zorgen graag mee voor een propere stad door actief 
te zijn als bermmeester (regelmatig ophalen van zwerfvuil).
Martial Clabau.



Snel thuisvoelen.
Enkele jaren terug verhuisden we van Brussel naar 
Beauvoorde met ons gezin. Een hele aanpassing waar we 
nog geen ogenblik spijt van hebben. We houden van het 
leven in het dorp en de stad. Via de verenigingen en  de 
school leerden we al snel de inwoners kennen en voelden 
we ons ook heel welkom. De kinderen krijgen hier de ruimte 
om te groeien in een veilige omgeving… Fabrice en Delphine

Pluim voor cultuur en toerisme.
Wij baten al 23 jaar een brood- en banketbakkerij uit in de 
Ooststraat, met in totaal 12 mensen in dienst. Wij vinden 
voor elk probleem altijd een luisterend oor bij de 
stadsdiensten. We willen ook een pluim geven aan de dienst 
Cultuur en Toerisme, die prachtige evenementen 
organiseert en tal van toeristen weet aan te trekken. Wij 
voelen ons zo goed in Veurne dat onze dochter en onze zoon 
beslist hebben om ons levenswerk hier verder te zetten. 
Micha Werrebrouck, bakker.

Aangenaam en veilig wonen.
Onze familie voelt zich al generaties lang thuis in Veurne, 
waar wij een gekende schrijnwerkerij uitbaten met een 7-
tal vaste medewerkers, waarvan sommigen al meer dan 25 
jaar bij ons in dienst zijn, wat kan tellen als bewijs van een 
vertrouwensvolle samenwerking. In Veurne is het 
aangenaam, rustig en veilig wonen. Je vindt er ook alles wat 
je nodig hebt in het dagelijks leven. We zijn gelukkig mee te 
mogen bouwen aan deze mooie leefgemeenschap. Marc 
Verhaeghe, schrijnwerker.

Ruimte voor onze stiel.
Al moeten we als familiaal landbouwbedrijf met heel wat 
regels rond  voedselveiligheid, dierenwelzijn en vele andere 
duurzaamheidsmaatregelen rekening houden, toch krijgen 
we in een landbouwgemeente als Veurne nog steeds de 
ruimte om onze ‘stiel’ te beoefenen. Dit onder meer door 
de ondersteuning van onze landbouworganisaties en onze 
overheidsdiensten. De stad organiseert ook om de twee jaar 
een succesvolle landbouwdag, waar de burger een kijkje kan 
nemen op hedendaagse bedrijven. Wij  en vele collega’s 
landbouwers zijn nog altijd fier om in deze prachtige 
Westhoek te kunnen boeren, met veel enthousiasme, elke 
dag opnieuw... Rik en Josiane Dewaele



Naar een Veurne 

waar iedereen thuis is:

met ontspanning 

in verenigingen

en sportclubs.
»

Anne Dequidt 
»

Anne Dequidt, 64 jaar, geboren en getogen Veurnaar, 
gehuwd met Marc Vermeesch, mama van 4 kinderen, oma 
van 11 kleinkinderen.  Na 24 jaar ervaring ,met een 20 jarige 
loopbaan als schepen, is Anne dé kandidaat burgemeester.

Luisteren vindt Anne belangrijk, zo weet ze wat er leeft in de 
dorpen, wijken en onze stad.

'"De Weg Vooruit' samen met een sterk team," is haar slogan.

Leefbaar Veurne
De laatste jaren is onze stad 
sterk veranderd: hoogbouw, 
nieuwe wijken en 
industriezones,... Vandaar 
dat een nieuw mobiteitsplan 
aangewezen is. 
Verkeersveiligheid voor 
wandelaar, fietser en 
schoolgaande jeugd blijft 
onze zorg. Groene ruimte 
moet bewaard blijven : 
'groene longen in je buurt 
geven zuurstof aan je leven'. 
Goed onderhouden platte- 
landswegen blijven een 
must, zowel voor de inwoner 
als de fietstende toerist. We 
blijven inzetten om het leven 
in de dorpen zo aangenaam 
mogelijk te maken. 

Innoverend Veurne
Dé uitdaging voor de 
toekomst is de inrichting van 
het Suikerpark. Onze 
muziekacademie StapWest 
krijgt er haar school. Straks 
krijgen we daar ook  een 
nieuwe wijk. 
Duurzaamheid is een 
prioriteit voor de toekomst 
van onze stad.
We willen mee zijn met de 
digitale evoluties. 

Ondernemend Veurne
We scheppen een klimaat om 
de economische groei te 
stimuleren.
Dankzij de nieuwe industrie- 
terreinen kunnen we nieuwe 
ondernemers verwelkomen.

Aangenaam Veurne
Verenigingen zijn de 
bouwstenen van het sociale 
leven. We willen ze blijvend 
ondersteunen. Samen met 
verenigingen, vrijwilligers en 
inwoners wil ik werken aan 
een stad waar ontmoetingen, 
evenementen, culturele 
activiteiten en positiviteit 
centraal staan. Ook 
sportclubs vinden het 
aangenaam sporten. 
Een propere stad, is het 
visitekaartje zowel voor de 
inwoner als de bezoeker. 
Jong en oud: samen genieten 
van onze historische, 
schitterende, warme,... stad 
Veurne. Daar teken je toch 
voor?



Naar een Veurne 

waar iedereen thuis is:

met ontspanning 

in verenigingen

en sportclubs.
»



Benjamin (25); Céline (18); Lisa (17); Remi (19).

Een politiek engagement is niet evident. Waarom doen 
jullie dit toch?
We willen meer doen dan enkel een bolletje kleuren. Wij 
willen echt de handen uit de mouwen steken. Politiek 
inspireert ons. Al kennen we nog niet alle kneepjes van het 
vak, al doende leert men.

Wat brengt jullie dan bij CD&V?
Dat CD&V altijd oplossingen zoekt, spreekt ons wel aan. Niet 
kijken waar je kan scoren of wie je pleziert, maar altijd kiezen 
voor het algemeen belang. En zonder dat daarbij mensen 
vergeten worden. CD&V Veurne  is een groep enthousiaste 
mensen die dingen in beweging zet. We vinden het  
belangrijk dat CD&V in dialoog treedt met de burgers. We 
gaan straks  samen op stap met de mandatarissen, deur aan 
deur, en willen vooral  luisteren naar de mensen.

Zouden jullie vrienden aanraden om ook de 'handen uit 
de mouwen te steken'?
Ja, natuurlijk! Wie weet er beter wat belangrijk is voor 
jongeren dan wijzelf? Wie wil bijdragen aan een Veurne waar 
je kan ontmoeten, sporten, kortom 'buurten', moet dat 
gewoon doen. En dan ben je bij CD&V Veurne heel welkom!



Een uniek karakter
» cdenv-veurne.be

Veurne is een historische stad. Denk aan haar 
boetprocessie, bakkerijmuseum, kasteel in Beauvoorde, 
Grote Markt ... Het centrum ligt op fietsafstand van de 
dorpen en de zee. Er is kinderopvang, een scholenaanbod, 
werkgelegenheid, sportaccomodatie… 

Onze inwoners zijn trots 
op wat leeft in Veurne. 
De Grote Markt blijft 
'the place to be'.
» 



DUURZAAMHEID
Geen modewoord, maar een 
serieuze opdracht. 

Zuinig omspringen met 
energie is de opdracht. 
Vandaar het belang van 
o.a. dak- en 
muurisolatie en gebruik 
van hernieuwbare 
energie. 

Het waterbeheer is voor 
onze stad, dorpen en 
omliggend platteland 
van levensbelang en 
verdient continu onze 
aandacht.

Hernieuwbare energie 
is echt onuitputtelijk.

Samen komen we tot 
nieuwe ideeën en 
werken we aan een 
duurzame wereld.
»

Duurzaamheid is een werkwoord. 

Onze planeet wordt niet groter, maar er komen steeds meer mensen bij. 
Grondstoffen zullen we gebruiken en niet meer verbruiken. Een hele 

opdracht. 

Heb jij ideeën? Deel ze met ons.

» 6



» 6

Die 'C' in CD&V.
De ‘C’ heeft vandaag te maken met waarden die we belan-
grijk vinden, zoals 'zorgen voor elkaar'.  Ouderen, mensen 
met een handicap, mensen in armoede ... mogen niet uit de 
boot vallen. Ook 'rentmeesterschap' hoort daarbij,  
wat wijst op de plicht dat we onze samenleving beter 
moeten achterlaten dan we ze gekregen hebben. 

Uitdagingen i.v.m. wonen.
Om mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
te laten wonen, voert de gemeente de regie over de 
toegankelijkheid van het woonaanbod. Wonen en zorg 
moeten op elkaar afgesteld worden. De mantelzorger is 
belangrijk. 
Jonge gezinnen hebben het niet gemakkelijk om een 
betaalbare woning aan te schaffen. Betaalbare woningen en 
gronden aanbieden is hierbij een noodzaak.

Digitale snelweg.
We moeten regelmatig achterom kijken of iedereen wel mee 
is. De digitale papiermolen is voor sommigen een grote 
drempel. De stad en het OCMW doen er alles aan om 
iedereen mee te krijgen en te ondersteunen waar nodig.

Naar een samenleving 
waar iedereen mee is. 
»
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Doe mee aan deze korte bevraging?
Algemeen.
Welke zaken wil je verbeterd zien in jouw 
straat/dorp/ wijk? 

Welke activiteiten vind je de moeite in onze 
stad/dorp?

Verenigingen. Geef tips om hen nog beter te 
ondersteunen.

Mobiltiteit. Waar zie je problemen en welke 
oplossingen suggereer je?

Duurzaamheid. Welke initiatieven moeten 
genomen worden om dit te verbeteren?

Deze bevraging kan je invullen via onze 
website. Spreek een van ons aan.

Stap je mee? Heb je zin om mee te 
werken? 

Wil je van Veurne een nog betere plek maken? 
Heb jij het ultieme idee om meer propere 
energie te gebruiken? Geef dan je naam op en 
stap mee op de weg vooruit. Wij zijn er klaar 
voor.

Voorzitter Lies Dezeure
lies.dezeure@cdenv-veurne.be

www.cdenv-veurne.be

Naar een 
gastvrij Veurne?
Dat kan alleen 
samen.
» 




