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VOOR VEURNE

“De Weg Vooruit” voor Veurne! Onder dit motto trekt 
CD&V Veurne straks naar de verkiezingen. Met een nieuwe 
én sterke ploeg, met gedreven en geëngageerde vrouwen 
en mannen, gaan we voluit voor een positief verhaal.

In onze ploeg vindt u mensen die met visie en volle goesting 
hun beste beentje zullen voorzetten om samen verder te 
werken aan ons prachtig Veurne waar iedereen zich goed 
voelt. Stuk voor stuk sterke mannen en vrouwen. Ze wo-

nen en werken hier, nemen deel aan het verenigingsleven, 
weten wat er leeft bij onze inwoners in Avekapelle, Vinkem, 
Wulveringem, Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle, 
Houtem, De Moeren, Steenkerke en Veurne. 
Als lijsttrekker ben ik trots om u een hechte en ambitieuze 
ploeg voor te stellen.
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Anne 
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    lijsttrekker

DEQUIDT ANNE
    lijsttrekker

Luisteren,
begrijpen en 
aanpakken.
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Vriendschap
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DEQUIDT ANNE
    Luisteren, begrijpen 
en aanpakken

VOOR VEURNE

1e
PLAATS

64 jaar

Brugse Steenweg 63
anne.dequidt@cdenv-veurne.be

Gehuwd met Marc Vermeesch,  
moeder van Katrien (+), Isabelle, Pieter, Filip, 
Mieke en oma van elf kleinkinderen

1ste Schepen Stad Veurne, directielid AGB,  
lid politieraad, lid KVLV, Neos, Markant

Fiets- en wandelplezier met vriendinnen

Ooit versprak ik mij in de gemeenteraad:  
bij de aanleg van de Finse looppiste had ik  
het over de ‘loopse’ Finse piste …

De weg vooruit betekent voor mij: 
Steeds bereikbaar en aanspreekbaar zijn is een must. Ik 
vind het belangrijk te weten wat er leeft bij de bevolking 
en in de maatschappij.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Een leefbaar Veurne, met voorrang aan fietser en voet-
gangers, goed onderhouden plattelandswegen.
Een aangenaam Veurne: samen met onze verenigingen, 
vrijwilligers en inwoners werken aan een stad met haar 
dorpen waar ontmoetingen, evenementen, culturele 
activiteiten en positiviteit centraal staan. Het verder  
uitbouwen van het jeugddorp is ook een uitdaging.
Een proper Veurne: investeren in onderhoud van  
openbaar domein.
Een ondernemend Veurne: creëren van een onder-
nemingsvriendelijke omgeving en regio promoten als 
aantrekkelijke werkregio.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: Dat de plannen voor de Suikersite volledig 
gerealiseerd zijn. Een autoluw stadscentrum. 
Een nieuw zwembad en indoor tennis.



HOSTE GUIDO
    Vriendschap
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VOOR VEURNE

75 jaar

Viooltjesweg 3
guido.hoste@cdenv-veurne.be

Gehuwd met Lucienne Verweirder,  
2 kinderen: Ingrid en Lut en 
2 kleinkinderen: Lisa en Robbert

Ere-directeur van het Vormingsinstituut  
Veurne en de Bedrijvencentra Westhoek,  
gemeenteraadslid, bestuurslid politieschool,  
lid politieraad, bestuurslid Bakkerijmuseum

Wandelen (vierdaagse van de IJzer), 
fietsen en koster-organist in Adinkerke

Iedere morgen strooi ik brood voor de vogels 
in de tuin.

De weg vooruit betekent voor mij:
Onderlinge verstandhouding en vriendschap op- 
bouwen om projecten en doelstellingen te bereiken.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
De middenstand; de dienstverlenende beroepen;  
de familiale, kleine en middelgrote ondernemingen;  
de industrie en hun bijhorende tewerkstelling.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: Veurne als centrumstad van de Westkust 
ontwikkelen op vlak van onderwijs, kunst, cultuur en 
ondernemen.

PILET ANJA

Zorg en  
welzijn voor  
iedere burger
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PILET ANJA
    Zorg en welzijn 
voor iedere burger
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VOOR VEURNE

39 jaar

Nachtegalenlaan 32
anja.pilet@cdenv-veurne.be

Samenwonend met Bram Pareit, 
mama van Estelle

CM consulent, voorzitter OCMW,  
Schepen van senioren,  
mensen met een beperking,  
Schepen van sociale zaken en welzijn

Fietsen, wandelen

Tijdens de Smoefeltocht kwamen we  
op verschillende locaties gelinkt met  
de Wereldoorlog. Het was leuk om  
mensen te ontvangen in Sinte Flora.

De weg vooruit betekent voor mij: 
Voordelen die toegekend worden door de gemeente au-
tomatisch geven aan de mensen die er recht op hebben. 
Want net deze mensen vinden de weg hiernaartoe niet.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Voor mensen die het moeilijk hebben, hen wegwijs 
maken in de veelheid aan voorzieningen. Kinderarmoede 
bestrijden door vroeg-detectie van deze gezinnen.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: Een Veurne waar het betaalbaar is om te 
wonen voor jonge gezinnen met voldoende plaatsen 
kinderopvang en waar zorg voor de zwakkeren, minder-
validen en ouderen voorop staat. Ook hoop ik dat er 
tegen dan nog voldoende open groene ruimte is waar 
het gezond is om te leven en te wonen.

DEZEURE LIES
    voorzitter

Engagement 
met visie
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DEZEURE LIES
    Engagement met visie
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VOOR VEURNE

34 jaar

W. Cobergherstraat 4
lies.dezeure@cdenv-veurne.be

Gehuwd met Peter Dequeecker,  
mama van Stien, Jane, Flor en Lene

Landbouwster, voorzitter en fractieleider  
CD&V Veurne, raad van bestuur IVVO,  
bestuurslid KVLV Beauvoorde, 
secretaris groepering samen-aankoop 
veehouders Veurne-Diksmuide

Fietstochtje met het gezin, gezellige babbel  
met vriendinnen, inzet in het verenigingsleven 
in het dorp

Wist je dat ik getrouwd ben met mijn  
chiroleider en het jeugdbewegings-gen  
heb doorgegeven aan onze kinderen.

De weg vooruit betekent voor mij:
... samen met jou en je buurt het engagement opnemen 
om van Veurne een veilige en leefbare stad te maken 
die ruimte biedt voor werk én ontspanning met de dor-
pen en wijken als warme thuis waar je jezelf kan zijn.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Levendige buurten die aangenaam, veilig en proper zijn. 
Een thuis voor elke inwoner.
Een Ondernemende stad met een rijk verenigingsleven. 
Want samen maken ze Veurne welvarend en bruisend. 
Een Bloeiend platteland als trekpleister voor recreatie 
met goed onderhouden wegen en voldoende uitwijk- 
stroken.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: Een volledig ontwikkelde suikersite met aan-
gename, energiezuinige woongelegenheden, een mooi 
ontwikkeld natuurpark en bruisende bedrijven die onze in-
woners van werk voorzien. Dit in perfecte harmonie met 
onze mooie historische en liefst verkeersluwe stadskern 
waar het ideaal is om te ontspannen op een terrasje  
of te genieten van een culturele activiteit.  VERLODT ISABELLE

#Kleurrijk 
#Gedreven
#Sportief

5e
PLAATS



VERLODT
ISABELLE
    Sterke schouders
onder de toekomst
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VOOR VEURNE

53 jaar

Haenestraat 2
isabelle.verlodt@cdenv-veurne.be

Gehuwd met Stroeken Jeanluc, 
mama van Arnaud, Jelle, Dieter en Denzel

Kapster, voorzitter Feestcommissie  
Steenkerke, lid KVLV, vrouw & maatschappij,  
Ubk kappersbond

Koken, sport, ludiek dansen en mensen  
doen lachen

Voor mijn campagnefilmpje kwam ik op de 
Sint Niklaastoren. Met avondkledij een toren 
beklimmen is niet eenvoudig, …

De weg vooruit betekent voor mij: Positief- 
verbinden een samenleving waar iedereen mee is.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Het welzijn van iedere burger op sportief en cultureel 
vlak in een net en mooi Veurne.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Cultuur: De nieuwe muziekacademie Stapwest op de 
Suikersite zal het kloppend hart worden voor podium-
kunsten (muziek, woord en dans).
Sport: Het realiseren van een nieuw functioneel 
zwembad.
Welzijn: Onzichtbare armoede aanpakken door actief 
op te sporen.
Wonen: Een oplossing bieden voor betaalbaar wonen. 
Senioren: Klaar staan om de komende  
vergrijzingsgolf te kunnen opvangen.

Sterke schouders onder de toekomst! MEESSCHAERT BOUDEWIJN

Met 
GEZOND 
verstand 
PUNT
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MEESSCHAERT
BOUDEWIJN
    met GEZOND verstand
PUNT
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VOOR VEURNE

66 jaar

Wulpendammestraat 3
b.meesschaert@cdenv-veurne.be

Gehuwd met Apr. Monique Van Acker,  
3 kinderen: Kathleen, Annemie en Koenraad, 
4 kleinkinderen: Florian, Cederic, Wout en 
Alexander

Hoogleraar biotechnologie en watertechno-
logie, afgevaardigd bestuurder Belgisch comité 
van ‘The International Water Association’, lid 
van raad van bestuur van Belgaqua, voorzitter 
kerkfabriek van Sint-Niklaas van Veurne,  
voorzitter centraal kerkbestuur van Veurne

Werken in de tuin

Als gepensioneerd hoogleraar verricht ik verder 
onderzoek, o.a. op de suikervervanger Stevia en 
op nutriëntrecuperatie uit afvalwater

De weg vooruit betekent voor mij:
Dat ik, overeenkomstig het personalisme en het 
rentmeesterschap van de christendemocratie, me wil 
inzetten voor het algemeen belang, voor het behoud 
van ons cultureel en religieus erfgoed en voor een 
gezond milieu.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Vanuit mijn beroepservaring wil ik me graag inzetten 
voor alle aspecten van het water en het waterbeheer. 
Het rijke verleden van Veurne en zijn deelgemeenten 
wil ik verder toeristisch ontsluiten.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
In 2030 zijn de deelgemeenten van Veurne de  
groene long van de Westkust met een duurzame 
voedselproductie en een aangepaste infrastructuur 
waar het aangenaam wandelen en fietsen is. GOENS MIEKE

Ondernemen  
en wonen in een 
bruisend Veurne
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GOENS MIEKE
    Ondernemen en wonen
in een bruisend Veurne
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VOOR VEURNE

42 jaar

Pastoor Henri Scherpereelstraat 20
mieke.goens@cdenv-veurne.be

Gehuwd met brandweerman Jurgen Bauden, 
één dochter, Emily

Dagelijks bestuur Sanitair Goens Johan bvba,
lid werkgroep personeel van Veurne@work

Een etentje of gezellig samenzijn met vrienden

Leef vandaag!  
Aan gisteren kan er niets veranderd worden, 
aan morgen kan gewerkt worden.

De weg vooruit betekent voor mij:
Een Veurne die bereikbaar is voor elke burger.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Ondernemen en wonen in een bruisend Veurne.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Een nog mooier Veurne met een mooi gerealiseerde 
Suikersite. De dorpen behouden hun charmes.
Kortom: een Veurne waar het goed is om te werken 
en te wonen. Enkel door er samen aan te werken  
lukt dit!

DE VRIENDT KOEN

Met respect  
en dialoog  
voor een  
aantrekkelijk  
Veurne!
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DE VRIENDT
KOEN
    Met respect en dialoog 
voor een aantrekkelijk Veurne!
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VOOR VEURNE

39 jaar

Proostdijkstraat 24
koen.devriendt@cdenv-veurne.be

Gehuwd met Isabelle Vermeesch, 
papa van Louis en Juliette

Ingenieur IWVA

Een beetje beweging door wat voetbal en 
zwemmen kan voor mij zeker geen kwaad. 
Tuinieren is voor mij echte ontspanning.

Al van kleinsaf gingen we met onze ouders  
elk jaar naar Veurne Kermis. Nu zetten wij  
de traditie verder met onze kinderen.

De weg vooruit betekent voor mij:
Vooruit kijken: duurzaam en toekomst gericht denken 
met ruimte voor dialoog en wederzijds respect.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Ik wil me engageren voor elke burger van Veurne,  
die met een trots gevoel in Veurne woont, werkt, 
meewerk of helpt! Ook wil ik de nodige aandacht  
geven aan alle deelgemeentes met respect voor  
hun troeven en landbouw!
Veurne is van iedereen en voor iedereen!.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Een bruisend, vernieuwend en aantrekkelijk Veurne 
door de aanleg van het Suikerpark. Behoud van en 
grote zorg voor ons cultureel historisch stadscentrum 
met een duidelijke visie! CATTAERT HILDE

Toerisme  
en handel,  
hand in hand
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CATTAERT
HILDE
    Toerisme en handel, 
hand in hand
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VOOR VEURNE

53 jaar

Zuidstraat 37
hilde.cattaert@cdenv-veurne.be

Gehuwd met Marc Feryn, 
mama van Maarten en Stijn

Samen met mijn man baat ik De Kaashoeve uit.
Lid van Innerwheel en Markant.

Wandelen, fietsen, tuinieren, reizen en  
toertochten maken met de oldtimer

Onze jaarlijkse reis met de kinderen in onze 
omgebouwde camionette. De belevenissen  
van toen worden op feestjes nog verteld.

De weg vooruit betekent voor mij:
Een Veurne waar iedereen zich thuis voelt (veilig  
en geborgen), waar de bewoners elkaar vertrouwen.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Het ondernemen in Veurne en zijn deelgemeenten 
moet blijvend ondersteund worden. Dit komt de  
winkeliers en ook het toerisme ten goede.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Veurne zien evolueren naar groeiende, toeristische 
stad. Veurne waar het goed is te wonen, te leven  
én handel te drijven.

GYSSELS STEFAAN

Voor een Veurne, 
waar het goed is  
om te leven
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STEFAAN
GYSSELS
    Voor een Veurne, waar 
het goed is om te leven
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VOOR VEURNE

57 jaar

Kwadestraat 30
stefaan.gyssels@cdenv-veurne.be

Gehuwd met Christine Vandecasteele.
papa van Bart, Tom en Wim, 
opa van Roan en Timo

Directeur VTI Poperinge

Tuinieren

Mijn mooiste herinneringen dateren vanuit  
mijn twintig jaar als volwassen begeleider  
van Chiro Trezebees. 
Op kamp: als volwassenen ook het kind  
eens mogen uithangen.

De weg vooruit betekent voor mij:
Veurne: een stad waar het goed is om te leven en  
te werken. Daarom is het verengingsleven, openbaar 
vervoer, tewerkstelling en een goed aanbod op  
gebied van ontspanning een belangrijk item.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Ik zou graag de ondersteuning van verenigingen  
verder uitbouwen en optimaliseren.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Veurne: een stad waar de mensen graag wonen.

HAUSPIE MARIJKE

Landbouw  
ondersteunen,  
armoede  
bestrijden
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HAUSPIE
MARIJKE
    Landbouw ondersteunen, 
armoede bestrijden
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VOOR VEURNE

60 jaar

Duinkerkestraat 144
marijke.hauspie@cdenv-veurne.be

Gehuwd met Eric Vandamme, 
mama van Joke, Bart, Wout en Toon, 
meetje van Geike, Emiel, Milan en Fenn

Landbouwster, OCMW-raadslid,  
bestuurslid KVLV Bulskamp-De Moeren,  
lid bibliotheekraad

Fietsen, voetbal kijken, een terrasje meepikken, 
naaien voor mezelf en de kleinkinderen

Keuvelen aan de caravan; een gezellig etentje 
en een kaartje leggen met mensen uit Genk. 
Daarvan kan ik genieten.

De weg vooruit betekent voor mij:
Veurne, een mooie aangename stad, waar iedereen 
zich goed voelt, een plaats waar iedereen aan zijn 
trekken komt: zowel jong als oud.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Het platteland ondersteunen, de armoede proberen 
te bestrijden. Iedereen een kans geven zichzelf te zijn. 
Betaalbaar wonen.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Veurne zien groeien waar jonge gezinnen zich  
blijven goed voelen.

VERFAILLIE JAN

Een andere  
en betere  
toekomst  
voor Veurne
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VERFAILLIE JAN
    een andere en betere 
toekomst voor Veurne
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VOOR VEURNE

45 jaar

Dode Mannestraat 24
jan.verfaillie@cdenv-veurne.be

Gehuwd met Anneleen Touquet,  
papa van Ann-Sophie, Marie-Julie,  
Valentine en Mathilde

Zelfstandige, Schepen,  
raad van bestuur Sapo

Wandelen met het gezin

Sinds de coalitie probeerde ik elke dag  
met mijn linkerbeen uit bed te stappen,  
na enkele dagen lukte het me niet meer.

De weg vooruit betekent voor mij:
De vele uitdagingen voor Veurne aanpakken en die 
zijn er.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
1) Veurne opnieuw proper krijgen, vandaag is er  
teveel onkruid en zijn er teveel onverzorgde straten.
2) De hoogbouw een halt toeroepen.
3) Alle economische sectoren in Veurne  
ondersteunen.
4) Betaalbare huisvesting voorzien.
5) Investeren in veiligheid, door o.a. het plaatsen 
 van camera’s in het centrum.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Dat we opnieuw een Veurne krijgen op maat van 
Veurne en geen grootstad worden. VANHEE REMI

Frisse ideeën: 
een fijne toekomst!
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VANHEE REMI
    Frisse ideeën: 
een fijne toekomst!
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VOOR VEURNE

19 jaar

Wilgenlaan 9
remi.vanhee@cdenv-veurne.be

Ongehuwd

Student geschiedenis,  
OCMW-raadslid,  
voorzitter Jong CD&V

Fietsen, biljart met vrienden, zwemmen in zee

Als jonge kandidaat trok ik met Guido op 
huisbezoek. Ik was verrast over zijn kennis van 
mensen. Overal kende hij iemands familie…

De weg vooruit betekent voor mij:
Frisse ideeën aanbrengen voor een fijne toekomst 
voor de jongeren.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Jongeren en jonge gezinnen, zodat iedereen zich  
kan thuis voelen in onze mooie stad.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Dat Veurne terug een fleurige stad wordt met  
o.a. mooie bloemenperkjes, een plek waar  
mensen graag wonen en werken.

SERPIETERS CÉLINE

Samenwerken  
en overleg
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SERPIETERS
CÉLINE
    Samenwerken en overleg
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VOOR VEURNE

19 jaar

Kwadestraat 18
celine.serpieters@cdenv-veurne.be

Ongehuwd

Student Frans-Latijn, 
lid Jong CD&V

fietsen, reizen en avondjes met vrienden

Ik ben hele grote fan van Hilde Crevits en  
door haar en mijn nonkel, die schepen is  
in Koksijde, groeide mijn politieke interesse  
nog meer.

De weg vooruit betekent voor mij:
Ervoor zorgen dat iedereen zich zo goed mogelijk 
voelt. Samenwerken en overleg zijn hierbij  
sleutelwoorden.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
De veiligheid in het verkeer van iedere burger,  
klein en groot. Een veilige schoolomgeving is mijn  
aandachtspunt. Daarnaast moeten we aandacht  
besteden aan de charme en de natuur van onze  
stad en plattelandsdorpen.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Een Veurne waar iedereen zich thuis voelt.  
Een stad met haar dorpen waar het leuk werken,  
wonen en leven is.

THIEREN LISA

Creatief 
Jeugdig 
Actief
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THIEREN LISA
    Creatief, jeugdig, actief
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VOOR VEURNE

18 jaar

Brikkerijstraat 7
lisa.thieren@cdenv-veurne.be

Ongehuwd

Student, 
lid Jong CD&V

Muziek, fotografie, organiseren  
en ondernemen

Toen ik klein was, was ik heel verdrietig dat ik 
geen slaapmutsje kon vangen dat de Veurnse 
Slaper vanop het balkon naar beneden gooide 
na de St.-Maartenstoet. 
Later op de avond haalde papa op magische 
wijze zo’n slaapmutsje boven voor mij. Ik weet 
nog steeds niet wat hij exact gedaan heeft.

De weg vooruit betekent voor mij:
Engagement en rechtvaardigheid.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Een ‘propere’ stad, betrokkenheid van de burger  
en cultuur/toerisme.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Een bruisende plaats waar zowel jong als oud heel 
graag wonen en werken. Waar iedereen ecologisch 
kan handelen en waar op vlak van recreatie steeds  
iets te doen is.

DAVID SANDER

Jongeren zijn de toekomst.  
Laat Veurne hen  
een toekomst bieden.
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DAVID SANDER
    Jongeren zijn de toekomst.
Laat Veurne hen 
een toekomst bieden. 
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VOOR VEURNE

24 jaar

Knollestraat 48
sander.david@cdenv-veurne.be

ongehuwd

Interieurarchitect/verkoper, 
lid Jong CD&V

Gitaar spelen, KLJ Veurne

Op de trouw van mijn nonkel en tante trapte ik 
(letterlijk) tegen de schenen van burgemeester 
Jan Verfaillie #kleuter met pit# nu nog steeds.

De weg vooruit betekent voor mij:
Samen bouwen aan een betere toekomst voor  
alle generaties in Veurne.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Nieuwe en creatieve oplossingen bieden voor wonen, 
werken en ontspanning.
Gepaste aandacht geven voor de ontwikkeling van  
de dorpen.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Autoluwe stad in centrum en in de dorpen.

BAUDEN EMILY

Work hard,  
play hard:  
na hard werken 
komt ontspanning
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BAUDEN EMILY
    Work hard, play hard: 
na hard werken komt 
ontspanning
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21 jaar

Rodestraat 8 bus 02.03
emily.bauden@cdenv-veurne.be

Relatie met Bart Van Renterghem

Zaalmedewerker,  
jong CD&V

Joggen, uitgaan met vrienden, reizen

Ik rij met een fiat ‘vijfhonderd’, maar één met 
een speciaal kleur. Maar zo zijn er een paar in 
de streek en soms krijg ik bericht van vrienden: 
ik heb je gezien in Veurne terwijl ik daar nooit 
ben geweest. Zo zie je dat mijn auto bij me 
hoort.

De weg vooruit betekent voor mij:
Enthousiast MEEwerken aan de toekomst van Veurne 
voor groot en klein, jong en oud.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Een goede ondersteuning voor de plaatselijke horeca. 
Dat Veurne ook op de kaart komt met onze lokale 
restaurants en producten. 
Ook voor onze jeugd. Dat de weekends echt een 
weekendgevoel kan geven voor zowel studenten als 
voor de werkende jeugd. Zoals mijn slogan luidt:  
“work hard, play hard”.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Een veilig gevoel geven tijdens de evenementen (zie 
Furnevent). Dat ontspanning uitgebreid kan worden 
voor iedereen. En dat de burger samen kan beslissen 
over Veurne. Want samen sta je sterk. 
Dat er meer oog is voor de horeca. DANNEEL KURT

Voor Veurne  
als hart van  
de Westkust

18e
PLAATS



DANNEEL KURT
    Voor Veurne 
als hart van de Westkust

18e
PLAATS

VOOR VEURNE

41 jaar

Elzenlaan 3
kurt.danneel@cdenv-veurne.be

Nieuw samengesteld gezin/verloofd,  
vader van Lars en Lisa,  
plus-papa van Leandro en Elisa

Zaakvoerder SMARTronics bvba,  
General Manager Televic Healthcare nv,  
lid autonoom gemeentebedrijf Veurne

Muziek luisteren, DJ’en, doe-het-zelven

Ik ben een echte diesel, hoe later op de dag 
hoe actiever ik word, maar nooit te stoppen.

De weg vooruit betekent voor mij:
Doe stille voort, met de aanpak van zaken die er  
echt toe doen.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Een uitgebalanceerde ruimtelijke ordening en  
mobiliteit, met aandacht voor de aanleg van  
de gemeentewegen..

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Een straatbeeld aangepast aan de nieuwe mobiliteit 
Veurne als draaischijf van de Westkust
Een aanvullend Veurne met de pittoreske ‘oude’  
binnenstad en de nieuwe ‘Suikersite’.

BULTHEEL LUC

Voor een  
warmere  
en betere  
samenleving
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58 jaar

Ooststraat 33
luc.bultheel@cdenv-veurne.be

Gehuwd met Marijke Hillewaere,
en vader van Ella, Lisa en Lukas

Juwelier, gemeenteraadslid,  
directieraadslid Autonoom Gemeente Bedrijf, 
secretaris CD&V Veurne

Vergaderen en actief sporten (volleybal, tennis)

Wist je dat ik in Joris Goens de “Belleman” ont-
dekt heb en hem het duwtje heb gegeven om 
deze “vergeten” figuur weer nieuw leven  
in te blazen? Hij doet het meer dan schitterend.

De weg vooruit betekent voor mij:
De weg naar een samenleving waar iedereen met 
iedereen tevreden kan SAMEN-leven.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
De evenwichtige uitbouw van de ongelooflijke  
opportuniteit die de Suikersite voor Veurne is.
Het verder aantrekkelijker maken van de stadskern  
en de dorpscentra voor Veurnaar en toerist. 
Het ten volle ondersteunen van toekomstprojecten als 
de nieuwe muziekacademie en een nieuw zwembad.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: Een net, aantrekkelijk centrum vol groen, 
met bloeiende handelszaken, tevreden (wieler)toeris-
ten, gelukkige Veurnaars, die naar hartenlust kunnen 
joggen in een nieuwe groene wijk en zwemmen  
in een nieuw zwembad, terwijl hun kinderen  
muziek leren in de nieuwe muziekacademie. 
(Een mens mag al eens dromen …) VERSLYPE FREDDY

Veilig fietsen  
door Veurne
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JEF GOENS
    lijstduwer

Gaat voluit 
voor Veurne

21e
PLAATS

VERSLYPE 
FREDDY
    Veilig fietsen door Veurne

20e
PLAATS

VOOR VEURNE

65 jaar

Pannestraat 183
freddy.verslype@cdenv-veurne.be

Weduwnaar, vader van Everine en Dieter,  
opa van Yana en Cato.

Gepensioneerd ambtenaar justitie hoven en 
rechtbanken, secretaris Tuin-hier (volkstuin), 
voorzitter Neos Veurne

Tuinieren, smeden, sportschieten

Mijn kinderen maken mij gelukkig. Toen ze als 
eerste in de familie hun universitaire diploma 
behaalden waren we fier.

De weg vooruit betekent voor mij:
Mensen verbinden.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Veilig fietsen door Veurne. Het verenigingsleven  
helpen uitbouwen en ondersteunen. Kunst een  
belangrijke plaats geven. Uitbouwen van beweg- 
wijzering voor fietsers binnen de stad.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Een mooie stad kunnen doorgeven aan onze  
toekomst, de jeugd.



62 jaar

Wulpendammestraat 29

jef.goens@cdenv-veurne.be

Gehuwd met Bernadet Rombaut.
Papa van Klaas, Dries en Karlien;  
zes kleinkinderen

Ere-directeur VBS Nieuwstad Bulskamp, 
Voorzitter gemeenteraad,  
Secretaris Bulskamp Rekreatief

Joggen, fotografie, muzikant,  
webmaster en politiek

Wist je dat ik dit jaar twee keer in de Boete-
processie liep? Eerste keer als prins bij Herodes, 
tweede keer als voorzitter van de gemeente-
raad… Hoe speelde ik dat klaar?

De weg vooruit betekent voor mij:
Iedereen laten meetellen: ook kinderen en volwas- 
senen met zorg. In dialoog gaan met de bevolking.

Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor: 
Cultuur en toerisme. Veurne zien als een cultuur- 
stad op een boogscheut aan de kust. De plaatselijke  
kunstenaars en muzikanten een platform geven om  
te groeien, samen met de muziekacademie.
Onze boetestad verder promoten met haar tradities.
Digitale wereld toegankelijk maken voor iedereen. 
Dé uitdaging is de ontwikkeling van het suikerpark.

Mijn grootste dromen voor Veurne tegen 
2030 zijn: 
Veurne als authentieke, historische stad met een  
uitstraling naar binnen- en buitenland op een  
innoverende wijze.

Dat de Veurnaars fier mogen blijven op hun  
adembenemend mooie stad.

GOENS JEF
    Gaat voluit voor Veurne
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    Een greep uit 
ons programma:

De weg vooruit betekent voor ons… 

1.
Een fietsvriendelijk Veurne! 

Fietsplezier voor inwoners, toeristen en schoolgaande jeugd.

2.
Gezellige, veilige en propere dorpen en buurten. 

Zuurstof voor verenigingen.

3.
Veurne als economische motor van de Westkust 

(kleinhandel, industrie, landbouw)

4.
Het Suikerpark wordt dé uitdaging  

voor de komende tijd.

VOOR VEURNE
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VOOR VEURNE
ONZE TALENTEN

SOCIAALVERENIGINGEN ERVARING DOORDACHT SPORTIEF

VERZOENEND CREATIEF DUWT

OPBOUWENDJEUGDIG ENTHOUSIAST ENERGIE(K)

INZETDESKUNDIG VISIE ONTHAALT

/cdenvveurne
@cdenvveurne
veurne.cdenv.be
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