
VEURNE

NAZOMERTWEETS #3
 Een concreet programma met visie!

1000 nieuwe betaalbare woningen

Sport op maat van elke Veurnaar

Duurzame kijk op toerisme en cultuur

1000 nieuwe jobs en 50 ha extra bedrijventerrein

Wij fietsen de wijken, dorpen en Veurne bijeen

Veurne blijven vernieuwen, ook in landbouwgebieden

Speciale aandacht voor jongeren en senioren in een groen Veurne

elke Veurnaar inbegrepen



In onze vorige publicaties kon U kennis maken met de diverse realisaties van de afgelopen 
jaren alsook met onze 21 sterke CD&V kandidaten. In deze laatste publicatie vóór de grote 
dag, willen we jullie nog even op jullie gemak stellen dat we als CD&V niet op onze lauweren 
rusten.

CD&V Veurne stippelde een concreet programma uit voor de periode 2013-2018 en vond de 
nodige figuren die dit programma kunnen realiseren. Er staat heel wat op het programma 
en alle belangrijke investeringen voor de volgende bestuursperiode werden reeds over alle 
partijgrenzen heen goedgekeurd. Hierbij denk ik in de eerste plaats aan de ontwikkeling van 
de site van de suikerfabriek tot een gemengd project van wonen, werken en natuur. 
Bovendien worden er extra voetbalvelden aangelegd, bouwen we een sportzaal en investe-
ren we in een nieuwe locatie voor de buitenschoolse kinderopvang. De evenementenhal en 
de brandweerkazerne zijn in volle ontwikkeling, heel wat wegen en rioleringswerken zullen 
uitgevoerd worden, het klooster van de Blauwe Zusters wordt gerestaureerd en er komen 
heel wat nieuwe fietspaden en we investeren in de herdenking van de Groote Oorlog. We 
maken ook volop werk van extra ouderen- en jongerenvoorzieningen.

CD&V Veurne gaat resoluut voor 1000 nieuwe woongelegenheden en 1000 nieuwe 
arbeidsplaatsen. De volgende jaren ontwikkelen we meer dan 20 ha. woonzones en meer 
dan 50 ha. bedrijventerreinen. 

Vriendelijke groeten

Jan Verfaillie
Burgemeester en lijsttrekker CD&V
burgemeester@veurne.be
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Gedeputeerde Prov. W-Vlaanderen

Gehuwd met Johanna Counye

Vader van Stijn en Dries 

Woonachtig in Koksijde-Oostduinkerke

Burgemeester Diksmuide
provincieraadslid

Aannemer in de woningbouw

Consulent C.M. Veurne

Gehuwd met Rollez Jackie

Gehuwd met Mostrey Gerda

Partner van Bram Pareit

Moeder van Herlinde en Joachim

Vader van Tom en Koen

Geboren op 16 mei 1969

Geboren op 5 juli 1957

Geboren op 8 januari 1979

Woonachtig in Diksmuide

Woonachtig in Koekelare

Woonachtig in Veurne

Pedagoog CLB Poperinge

Schepen Alveringem

Landbouwer

Gehuwd met Tom Maes

Gehuwd met Paul Degrande

Gehuwd met Germonpré Lieve

Mama van Laura en Thomas

Pieter, Sofie, Karel, Bert en Griet

Vader van Stijn, Hanne, Flor

Geboren op 18 augustus 1978

Geboren op 28 maart 1964

Geboren op 7 December 1961

Woonachtig in Kortemark

Woonachtig in Alveringem 

Woonachtig in De Panne-Adinkerke

CD&V DistriCt Veurne-DiksmuiDe  

Jan Verfaillie

VEURNE

ElkE VEUrnaar InBEGrEpEn, 
nU En straks.



INFOMARKT SUIKERFABRIEK VEURNE
UITNODIGING FEESTELIJKE  OPENING 
VRIJDAG 8 JUNI - 18U00 
BIBLIOTHEEK - SINT-DENISPLEIN

betaalbaar wonen voor iedereen, 1000 
nieuwe woningen daar streven we naar.

118 % werkgelegenheid. We blijven ijveren voor 1000 
nieuwe arbeidsplaatsen en 50 ha extra bedrijventerrein.

Het gebied bestemd voor wonen is verdeeld in verschillende 
deelzones. 

Deelzone Suikertoren - een architecturaal baken en 
verticaal accent

Dit torengebouw kan maximaal 9 bouwlagen (31m) hoog zijn, en 
qua oppervlakte nog niet de helft van de zone innemen. De 
rest van de zone moet als kwaliteitsvolle buitenruimte worden 
aangelegd. 

Op het gelijkvloers zijn wijkwinkels toegelaten, en verder 
kunnen ook horeca, kantoorruimtes en diensten in het gebouw. 
Om te voorkomen dat er grote handelszaken komen, is de maxi-
male oppervlakte per handelszaak beperkt (max. 400 m²). Min-
stens een deel van de toren moet ook een woonfunctie hebben, 
zodat de toren een meervoudige functie heeft.  

Deze toren kan maar worden gebouwd als een deel van de Zuid-
burgweg is verlegd. Hiervoor zal het stadsbestuur een afzon-
derlijke procedure opstarten. Voorlopig is dit nog niet no-
dig. 

Wonen in de Brikkerij is niet langer zonevreemd

De Brikkerij is ook als woongebied bestemd in het PRUP (nu 
nog industriegebied). De voorschriften van het PRUP laten 
herbouw van de woningen toe. Er worden geen concrete inrich-
tingsvoorschriften opgelegd. Nieuwbouw, uitbreiding of her-
bouw moeten passen in het geheel van de andere gebouwen in 
de Brikkerij.

Vier deelzones Voor wonen
elke zone met eigen accenten en eigen voorschriften, samen één geheel

n
n

VEURNE VEURNE

Creatie van woonzone aan de Burgweg 
(4 ha), met aandacht voor sociale kavels.

realisatie van 2 ha woonzone in Buls-
kamp.

Uitbreiding woonzone in de proost-
dijkstraat (11 ha). Bij de toewijzing krijgen 
inwoners van Veurne en (jonge) gezinnen, 
die net niet in aanmerking komen voor 
een sociale woning, voorrang om ze toch 
de mogelijkheid te geven bouwgrond te 
kunnen kopen.

Inrichting van één derde van de suiker-
fabriek-site als woonzone.

Inbreidingsmogelijkheden in de dorpen 
verder concreet uit werken.

Ondersteuning aan handelaars en bedrij-
ven via de lokale economie-ambtenaar.

Ontwikkeling van het bedrijventerrein 
aan de pannestraat (5 ha) samen met de 
provincie.

Inrichting van één derde van de suikerfa-
briek-site voor bedrijven (15 ha).

Ontwikkeling van nieuwe lokale en 
regionale bedrijventerreinen aan de 
Brugsesteenweg (25 ha + 4 ha).



Burgemeester – Vlaams volksvertegenwoordiger

Gehuwd met Anneleen Touquet

Papa van Ann-Sophie en Marie-Julie

Geboren op 8 oktober 1972

Woonachtig in de  Dode Mannenstraat 24 te Veurne

• Binnenlandse zaken
• Financiën
• Algemeen beleid

• Gezin
• Fietsen
• Lezen

politieke thema’s

1 Jan Verfaillie 

Hobby’s

In overleg met Herman en Geertrui.

Mijn gezin.

Een glaasje drinken met de collega’s …

politieke thema’s

2 anja pilet

plaats 4 op de proVincieliJst Veurne-diksmuide

Hobby’s

Instaan voor een goede dienstverlening.

Fietstochtje in Veurne.

Smakelijk! 

Bij het woonzorgcentrum Ter Linden van het 
OCMW Veurne.

Consulent CM Veurne - OCMW Voorzitter/Schepen

Partner van Bram Pareit

Dochter van Jozef Pilet en Odette Anthierens

Geboren op 8 januari 1979

Woonachtig in de  Nachtegalenlaan 32 te Veurne

• Welzijn
• Sociale zaken
• Senioren
• Sociale huisvesting
• Armoedebeleid

• Fietsen
• Wandelen (met de hond)
• Reizen
• Terrasje doen

politieke thema’s

3 nathalie delVa

Hobby’s

Met alle jeugdbewegingen samen maakten we 
kabaal tegen armoede op de markt.

Ons huwelijk was tot nu toe echt de mooiste 
dag van mijn leven!

Welkomstwoord op teams van de toekomst: 
een groot event rond tewerkstelling.

Zaakvoerder grafisch ontwerp bureau + schepen van jeugd, kinderopvang, 
gezin, onderwijs, lokale economie en tewerkstelling
Gehuwd met Louis Hanssens

Dochter van Hugo en Katrien Delva, kleindochter van Frans Delva

Geboren op  29 maart 1983

Woonachtig in de Goudenhoofdstraat 19 te Veurne

• Jeugd
• Kinderopvang en gezin
• Lokale economie
• Onderwijs

Trouwen ;-), koken, vrienden 
ontvangen, lopen, shoppen, 
films kijken, dingen organis-
eren (van restyling tot event)

Bedrijventerrein Pannestraat
Uitbreiding bedrijventerrein Pannestraat, een 
eerste realisatie in nieuwe industriezone. Veurne 
barst van het potentieel en ondernemerschap, 
ik zou dan ook graag volgende legislatuur actief 
meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe 
gronden, zowel om te wonen als te werken!

politieke thema’s

4 Jef Germonpré

Hobby’s

Actie met de kinderen en kleinkind … Realisatie van een levensdroom: het 
Cobergher sportpark hier vol activiteit 

INFOMARKT SUIKERFABRIEK VEURNE
UITNODIGING FEESTELIJKE  OPENING 
VRIJDAG 8 JUNI - 18U00 
BIBLIOTHEEK - SINT-DENISPLEIN

AZ Sint Agustinus Veurne, laboratorium anatomo-pathologie

Gehuwd met Ria Vandewalle

Vader van Mathijs, Pieter-Jan, Elieze en Gertjan

Geboren op 13 mei 1950

Woonachtig in de Vlasstraat 18 te Veurne

Zoeken naar oplossingen om van 
Veurne opnieuw de centrumstad 
van de westhoek te maken op vele 
gebieden. Geef de mens op straat 
terug een stem.

• Moutainbike, fietsen
• Nordic Walking
• Voetbaltrainer
• Lezen
• Geschiedenis 
• Journalistiek.

Ontwikkeling suikerfabrieksite
Een superproject waar 40 ha wordt omge-
vormd in woonzone, groenzone en industrie.

Sportplannen
Multifunctionele uitbreiding sportpark met 
sportvelden en modulaire sportzaal.

nuttige links

5 Joke JonckHeere

Hobby’s

Job: Privésecretaris Yves Leterme
Studies: Licentiate politieke wetenschappen
Partner van Nicolas Garmyn

Mama van een flink zoontje Leon

Geboren op 4 oktober 1983

Woonachtig in de Pannepoortstraat 1 te Veurne

Fietsen, muziek, organis-

eren (vooral feestjes!), mijn job 

(jawel!), citytrippen, supporteren 

voor mijn sportman Nicolas.

www.jokejonckheere.be. 

      jonckheerejoke 

      @jokejonckheere. 

gsm: 0495/85 62 15 

Bericht van Yves Leterme:  Mijn vlijtige medewerkster Joke is klaar voor Veurne. Ze is vooral 
bekwaam en dienstbaar, ook na 14 oktober. Lees hieronder haar 5 speerpunten voor Veurne, 
kort weergegeven. U vindt meer info op www.jokejonckheere.be.

1. Veilig thuis(komen): met minister Hilde Crevits op 
de fiets doorheen Veurne @nieuwe fietsersbrug op 
weg naar Bulskamp. Veilige en goed onderhouden 
voet- en fietspaden is van groot belang.

2. Goed wonen: gedeputeerde Guido Decorte stelt 
mij vernieuwend woonconcept op suikerfabrieksite 
voor. Noodzakelijk dat er betaalbare woongelegenheid 
wordt gecreëerd.

5. iedereen dichtbij: met mijn brandweermannen 
Leon en Nicolas Garmyn voel ik me veilig thuis en in 
de stad.

4. Bruisend Veurne: het authentieke en aantrek-
kelijke Veurne verder moderniseren en verjongen 
@kasteel Beauvoorde

3. Zuurstof voor verenigingen: met mijn ervaring 
als chiro- en groepsleidster, volleybalspeelster, 
klarinettist… zal ik onze jeugd, sport en cultuur-
verenigingen maximaal ondersteunen. 

We verbinden alle dorpen en wijken 
van Veurne met elkaar.

VEURNE

We willen al onze dorpen leefbaar houden 
door overal voldoende voorzieningen te 
behouden, de dorpshuizen blijvend te 
ondersteunen, dorpskernvernieuwingen te 
realiseren en dorpsnetwerken te stimuleren.

Betere ontsluiting van avekapelle naar 
Veurne via een nieuw fietspad langs de 
spoorlijn.

Woonplannen in de dorpen vorm geven.

structureel onderhoud van de gemeen-
telijke fiets- en wandelpaden.

nieuw fietspad plannen om betere aanslui-
ting met het hinterland te vinden richting 
Izenberge.

aanleggen van een rietveld, gescheiden 
rioleringsstelsel en het vernieuwen van de 
straten in hartje Houtem.

twee slimme fietspaden realiseren ter 
ontsluiting van de site van de suiker- 
fabriek.

VEURNE



politieke thema’s

11 marc seru

Hobby’s

Blik op oneindig en klaar voor de uitdaging …

Mijn grootste hobby, namelijk handel in aardappelen.

Met vrouw en kinderen strak in het pak! :-)

Even wat stoom aflaten ... :-)

Zaakvoerder Marc Seru Aardappelhandel

Gehuwd met Isabelle Maes

Papa van Ward, Tom, Griet, Arno en Arie. Petje van Suzan, Odit en Mories.

Geboren op 4 November 1958

Woonachtig in de  Rozendalstraat 48 te Veurne

• Lokale economie
• Middenstand
• Landbouw

• Fietsen
• Zwemmen
• Recratief moto rijden
• Skiën

politieke thema’s

6 Frans VerHeGGe

Hobby’s

Even gemoedelijk overleggen met Dirk 
Defauw – Deputé voor huisvesting.

Werken aan betaalbaar en sociaal wonen: 
42 flats in aanbouw op de Spreeuwenberg

Poseren samen met mijn vrouw Chantal.

Reizen is ontdekken van andere cultuur en natuur!

 Zorgregiodirecteur Familiehulp Ieper

Gehuwd met Chantal Dejaeger

Vader van Matthias, Joachim en Benjamin en pleegvader van Sylvia

Geboren op 31 januari 1961

Woonachtig in de Gustaaf Vermeerschlaan 20 te Veurne

• Betaalbaar Wonen
• Ouderen- en welzijnszorg 

• Supporter Club Brugge 
• Bergwandelen
• Moutainbike
• Natuurfotografie
• Terrasjes doen

politieke thema’s

12 paul Jansseune

Hobby’s

 Zorg voor iedereen die het nodig heeft ook morgen!

Orgelfestival in Veurne: Cultuur van eigen bodem en 
Vlaams.

Veurne: een smeltkroes van het centrum en den 
buiten: een unieke belevenis!

De Perigord met mij reisgezel “Canon” en een 
glaasje  “Bob-bubbels”.

Huisarts
Gehuwd met Marianne Persoone
Kinderen: Koenraad, Korneel & Julie, Karel & Annelies, Kobe & Lieselore
Kleinkinderen: Kyra en Kirsten
Geboren op 2 mei 1950
Woonachtig in de Noordstraat 49a te Veurne

• Bejaardenzorg
• Openbare werken
• Kunst 
• Cultuur

• Muziek, beeldende kunst 
• Sport
• Koken
• Klussen
• “huisartsen”

politieke thema’s

7 luc BultHeel

Hobby’s

Een uurwerkmaker aan het werk.

Samen met mijn vrouw Marijke.

Ons gezin: lachen is gezond ! 

Al 6 jaar voorzitter van de Gemeenteraad ...

Uurwerkmaker - juwelier

Gehuwd met Marijke Hillewaere

Vader van Ella, Lisa en Lukas

Geboren op 19 juli 1960

Woonachtig in de  Ooststraat 33 te Veurne

Het delicate evenwicht tussen 
zo weinig mogelijk belastingen 
vragen om zo veel mogelijk 
mee te realiseren...

• Sport (volleybal, tennis, ...)
• Quizzen
• Vergaderen (UNIZO, politiek, 
handelsvereniging, ...)

politieke thema’s

13 marijke Vandamme – Hauspie

Hobby’s

Kleindochter Geike bij de baby varkentjes … Gezellig barbecuen aan zee …

Vernieuwbouw “Ter Linden”
Nieuwbouw en gedeeltelijke vernieuwing van 
het rust en verzorgingstehuis “Ter Linden”

Landbouwster, bestuurslid KVLV Bulskamp
Gehuwd met Eric Vandamme
Mama van Joke & Hein, Bart & Vicky, Wout en Toon, 
meetje van kleindochter Geike. 
Geboren op 5 februari 1958
Woonachtig in de Duinkerkestraat 144 te Veurne

Opkomen voor de landbouw, welzijn 
van zowel jong als oud, betaalbaar 
wonen, opvolgen van de uitbouw 
van de sport-accomodatie.

Voetbal kijken, in bijzonder KSV 
Veurne. Gezellig gaan eten.
Kruiswoordraadsels en sudoku 
invullen.

Groene long van Veurne
Creatie van het ‘Vaubanpark’ en herinrichting 
stadspark

politieke thema’s

8 Franka GeVaert

Hobby’s

Op stap met het gezin...

Eetfestijn op een franse markt: zalig die gezelligheid!

Lopen, mijn favoriete hobby

Guggenheim: Bilbao is één architecturale bom 

Advocaat

Gehuwd

3 kinderen

Geboren op 17 oktober 1972

Woonachtig in de  Sasstraat 13 te Veurne

• Jeugd
• Sociaal
• Zelfstandigen

• Genieten van gezelschap
• Een goed boek
• Een fikse wandeling
• Lopen in de natuur 

politieke thema’s

14 lies dezeure

Hobby’s

Op reis gaan en in een strandstoel liggen is niet 
aan mij besteed. Ik geniet er veel meer van om mijn 
wandelschoenen aan te trekken voor een stevige 
wandeling doorheen een mooie streek. 

De ooievaar maakt zijn nestje klaar voor de komst 
van onze derde spruit. 

Als voorzitster van KVLV Beauvoorde wil ik mijn 
steentje bijdragen aan het dorpsleven. daarom 
stonden we met ons standje op de rommelmarkt in 
Beauvoorde om zo onze vereniging beter kenbaar  te 
maken. 

Flor Dequeecker die kennis maakt met de twee 
grotere zussen vlak na de geboorte.

Sinds maart 2012 voltijds landbouwster, voordien gebiedswerker 
landbouw bij provincie West-Vlaanderen
Gehuwd met Peter Dequeecker

Drie schatten van kinderen Stien, Jane en Flor

Geboren op 18 April 1984

Woonachtig in de  W. Cobergherstraat 4 te Veurne

Landbouw en platteland, 
dorpsontwikkeling,leefbare 
dorpen,betaalbaar wonen voor 
jonge gezinnen.

Volleybal, KVLV, erop uit gaan 
met het gezin, genieten van de 
mooie plekjes in de westhoek 
met de fiets of te voet. 

politieke thema’s

9 ruis amerY

Hobby’s

Carpe diem! Even genieten op reis in Frankrijk!

Zelf achter de barbecue, daar kan ik wel van ge-
nieten! Een ribbetje, kippenbil, worst, ...  barbecue is 
heerlijk!

Net getrouwd met Ilse onder een stralende zon, 
als dat geen goed teken is! :-)

Naarstig aan het werk in het labo! Getuige deze niet opge-
merkte foto :-)

Projectmedewerker op de afdeling Chemie van de KHBO in Oostende

Gehuwd met Ilse Torrelle (van de drieling van de Nieuwstad)

Zoon van Pieter Amery (schepen) en Annie Hoornaert

Geboren op 19 maart 1984

Woonachtig in de Acacialaan 30 te Veurne

• Sport
• Wonen (betaalbaar wonen)
• Gezin (kinderopvang)
• Werk
• Mobiliteit (openbaar vervoer)

Gezelschapsspelen, kaarten, 
sporten (tennis en squash), 
op stap gaan met vrienden, 
supporteren voor KSV Cercle 
Brugge…

politieke thema’s

15 carine depelcHin-Houck 

Hobby’s

Van v.l.n.r. Lien, Sarah, Peter en Hans. Samen hebben wij 
al veel ge-realiseerd. Ze houden mij en mijn echtgenoot 
Dries, jong en actief. Zij dagen mij uit om nieuwe en gedur-
fde ideeën te proberen.

Hier had ik al veel km in mijn benen, maar ik geniet telkens 
weer van alle zelf-uitgestippelde wandeltochten in en rond 
Veurne.

Het muzikaal evenement ‘Kasteelklanken’ is ieder jaar 
een uitdaging, daar hou ik van. Onze erfgoedsite Kasteel 
Beauvoorde gebruiken om een ruime culturele invulling 
te geven, dat is één van mijn prioriteiten. Samen met een 
ploeg geëngageerde vrijwilligers, gidsen en animatoren lukt 
het ons elk jaar opnieuw om dit evenement tot een goed 
einde te brengen.

De herstructurering in de erfgoedsector is een feit, maar 
in Kasteel Beauvoorde hebben we een heel sterke ploeg 
vrijwilligers, gidsen en animatoren die ons kasteelsite mee 
helpen dragen.

Siteverantwoordelijke/erfgoed-coördinator Kasteel Beauvoorde

Geboren op 30 September 1962

Woonachtig in de Sint-Janswegel 1 te Veurne

Gehuwd met Dries Depelchin

Moeder van vier prachtige kinderen Peter, Sarah, Lien en Hans

• cultuur
• kinderopvang
• milieu en groene energie
• de toekomst van de kinderen

Wandelen, fietsen, 
zwemmen, lezen, tuinieren, 
brood en taart bakken, 
creatief bezig zijn. 

politieke thema’s

10 robert Vanpraet

Hobby’s

Koken is ook … een kunstwerkje maken

INFOMARKT SUIKERFABRIEK VEURNE
UITNODIGING FEESTELIJKE  OPENING 
VRIJDAG 8 JUNI - 18U00 
BIBLIOTHEEK - SINT-DENISPLEIN

Apotheker

Partner van Hilde Schepens

Vader van Louis en Charles, daddy van Hanne, Stan en Gemma

Geboren op 21 maart 1954

Woonachtig in de Spiekerstraat 14 te Veurne

• Openbare werken
• Mobiliteit
• Cultuur
• Milieu 
• Ruimtelijke ordening.

• Vrijwillig brandweerman
• Koken
• Reizen
• Sport: lopen, mountainbiken, 
  tennis, ski en snorkelen.

De Seylsteen
De nieuwbouw van een administratief centrum en 
bibliotheek, alsook renovatie van het cellenbroed-
ersklooster.

Ontwikkeling suikerfabrieksite
Een superproject waar 40 ha wordt omgevormd 
in woonzone, groenzone en industrie.

Bedrijventerrein Pannestraat
Uitbreiding met een bedrijventerrein aan de 
Pannestraat.

VEURNEVEURNE



politieke thema’s

16 evelyn danneel-dumortier 

Hobby’s

Mijn engeltje in de Boetprocessie (laatste zondag 
van juli).

Gezinsfoto Kurt, Evelyn, Lisa en Lars.

Veurne Kermesse: een niet te missen zomeractiviteit 

Werkt als commercieel administratief bediende

Gehuwd met Kurt Danneel

Mama van 2 kinderen: Lisa (9) en Lars (6); dochter van Marc Dumortier en 
Bea Lampaert en schoondochter van Daniël Danneel en Cecile Denoyelle
Geboren op 12 augustus 1979
Woonachtig in de Elzenlaan 3 te Veurne

• Gezin
• Sport

• Zumba
• Fietsen
• Filmpje kijken
• Shoppen
• Uitstapje met gezin

politieke thema’s

17 maria claYs - BurGGraeVe

Hobby’s

Wandelen in het Heuvelland met de kids … Uitstap naar Noorwegen samen met mijn man …

Gepensioneerd
Gehuwd met Noél Clays
3 kinderen: Peter en Veerle, Wim en Floor, Els en Jan 
5 Kleinkinderen:Tibo en (+) Lieze , Arno ,Amélie en Mona
Geboren op 28 oktober 1946
Woonachtig in de  Proostdijkstraat 13 te Veurne

• Welzijn 
• Wonen voor iedereen
• De senioren aangelegenheden

• Wandelen
• Lezen
• Reizen
• Uitstap met familie en vrienden
• Zingen (koor)

Dorps- en wijkwerking
Ondersteuning van dorpen en wijken.

Groene long van Veurne
Creatie van het ‘Vaubanpark’ en herinrichting 
stadspark

politieke thema’s

18 Boudewijn meesscHaert 

Hobby’s

Gezellig genieten van vakantie.

Gezellig tuinieren …

Samen met mijn trouwe viervoeter.

Terrasjes op de Grote Markt, heerlijk genieten …

Hoogleraar Microbiële en Moleculaire Systemen binnen de Associatie KU Leuven

Gehuwd met Monique Van Acker van de apotheek van de Nieuwstad

Vader van Kathleen & Matthias , Annemie en Koenraad

Geboren op 12 september 1951

Woonachtig in de Wulpendammestraat 3 te Veurne

Milieu, water en infrastructuur-
werken die verband houden met 
ons patrimonium, met ons Veurne

• Cultuur
• Geschiedenis
• Muziek (Klara)
• Tuinieren
• Wandelen met de hond

politieke thema’s

19 Guido Hoste

Hobby’s

Ons bedrijvencentrum blijven we promoten.

Een babbeltje slaan met Kris Peeters, Prof. Rik Donckels 
en docher Lut.

Mijn gezin. Guido omringd van zijn echtgenote 
Lucienne, dochters Ingrid en Lut schoonzoon Filip en 
kleinkinderen Lisa en Robbert

Mijn dochter en kleindochter met bloemen na de 
vierdaagse…

Gepensioneerd maar nog actief!

Gehuwd met Verweirder Lucienne

Vader van Lut en Ingrid en opa van 2 schattige kleinkinderen Lisa en Robbert

Geboren op 30 augustus 1943

Woonachtig in de Viooltjesweg 3 te Veurne

Opkomen voor de land- en tuinbouw 
en voor de kleine en middelgrote 
ondernemingen en hun tewerkstelling.

Wandelen, fietsen, graag zingen 
en orgel spelen in de kerk.

politieke thema’s

20 Jef Goens

Hobby’s

Ambiance op de Grote Markt: veel volk, daar doen 
we het voor. Veurne is dé ambiance stad achter de 
kustlijn.

Poseren voor de Taj Mahal, één van de 7 wereldwon-
deren! 

Directeur VBS Nieuwstad Bulskamp

Gehuwd met Bernadet Rombaut (regentes)

Kinderen: Klaas & Leen (Daan & Arend); Dries & Tine; Karlien & Peter. 

Geboren op  7 januari 1956

Woonachtig in de Wulpendammestraat 29 te Veurne

• Cultuur
• Toerisme
• Jeugd 
• Onderwijs 

• Fotografie
• Gitaar spelen
• Wandelen aan zee
• Reizen
• Een goed boek lezen

Cultuur en toerisme
Het bezoekerscentrum is dé start van een bezoek 
aan het historische Veurne en de regio.

Fietspaden
Verdere uitbouw van een prachtig fiets-netwerk 
met links naar Bulskamp en ontsluiting 
Europalaan/Klokhofstraat.

politieke thema’s

21 anne VermeescH-dequidt

Hobby’s

Als schepen iedereen welkom heten… Samen met Yves Leterme en de collega’s op de 
Open Landbouwdag.

Fietspaden
Verdere uitbouw van een prachtig fiets-netwerk 
met links naar Bulskamp en ontsluiting Europa-
laan/Klokhofstraat

Landbouwster
Gehuwd met Marc Vermeesch
Isabelle en Koen (Louis en Juliette); Pieter en Celien (Nelle en Mierte); 
Filip en Nele; Mieke en Toon
Geboren op  30 september 1953
Woonachtig in de Brugsesteenweg 61 te Veurne

• Platteland
• De dorpen
• Openbare werken.

• Fietsen
• Zwemmen 

Bedrijventerrein Pannestraat
Uitbreiding met een bedrijventerrein aan de 
Pannestraat

Wij blijven ons Veurne vernieuwen, 
ook in de landbouwgebieden

VEURNEVEURNE

Het aanbod van onze administratieve 
diensten verder moderniseren met onder 
andere een digitaal portaal.

Blijvend oog hebben voor energiezuinige 
ingrepen bij de werking van onze stad en 
OCMW.

Op punt stellen van een verstandige  
samenwerking (win-win) tussen  
gemeentediensten en OCMW-diensten.

Onderhoud van slechte voetpaden in de 
wijken systematisch aanpakken

Heraanleg van de kleine ring afwerken, met 
prioriteit voor astridlaan en in het bijzon-
der de schoolomgeving.

pijnpunten in het centrum wegwerken: 
Oude Beestenmarkt, nieuwstraat,  
Boterweegschaalstraat, sporkijnstraat en 
noordstraat.

Herlokalisatie van de brandweer in een 
unieke combinatie met de evenementen-hal, 
een zaal voor multifunctioneel gebruik.

Ook de oudere gemeentelijke gebouwen 
toegankelijk maken voor minder mobiele 
bezoekers.

Doordacht onderhoud van de gemeente- 
en landbouwwegen



Een duurzame kijk op toerisme en een 
hedendaagse invulling van cultuur.

Sport op maat van alle Veurnaars

VEURNE VEURNE

Voorzien in de herlocalisatie van de muziek-
academie, via een slimme renovatie van het 
kloostergebouw ‘blauwe zusters’.

De uitstraling van Veurne als toeristisch cen-
trum verstevigen via wekelijkse activiteiten 
tijdens de zomermaanden met een volwaar-
dige kalender ‘voor elk wat wils’: typische 
Veurnse activiteiten, een gevarieerd aanbod 
met oog voor de jongeren, aandacht voor 
de kinderen en een grote portie cultuur.

Ons erfgoed beschermen door diverse  
restauratiedossiers actief op te volgen en 
financieel te ondersteunen.

Voor de herdenking van de “Groote Oorlog” 
kan de oorlogstoerist terecht in een museum 
in de albertzaal in het stadhuis (gepland 
tegen 2014), waar info over het leven achter 
het front komt.

Ook onze dorpen Houtem, Beauvoorde (Joe 
English, l’Océan,…), steenkerke,… in de kijker 
plaatsen bij de herdenking van de Groote 
Oorlog.

Het cultureel aanbod in Veurne zo gevari-
eerd mogelijk houden en lokale kunstenaars, 
muzikanten, theater,… optimaal aan bod laten 
komen.

De onmiddellijke bouw van de multifuncti-
onele sporthal met inspraak van de betrok-
ken sportclubs: minivoetbal, basket, volley-
bal, judo, badminton, …

realisatie van een modern voetbalveld, met 
degelijke verlichting en kunstgrasmat aan 
de rechterzijde van de noordstraat.

Finse looppiste omheen het nieuw  
gedeelte van het sportpark.

Het nieuw gedeelte laat nog veel ruimte 
over om oordeelkundig in te vullen: moge-
lijkheden voor bijkomende tennisvelden, 
openlucht fitness, omnisportveld, petanque, 
multifunctioneel natuurgrasveld, enz...

Verbetering van de bestaande sportinfra-
structuur met extra aandacht voor energie-
besparende ingrepen.

Het promoten van diverse aangepaste 
sporten bij senioren en hierdoor deze 
groep aanzetten tot meer bewegen en  
gezonder leven.

Het sportaanbod voor jongeren verder  
diversifiëren en aanpassen aan ieders  
niveau zodat iedereen kan meedoen.

In de realisatie van de sporthal voorzien 
in voldoende uitbreidingsmogelijkheden 
(zwembad, extra sport, enz.)



Vriendelijke uitnodiging
 
als CD&V Veurne voorzitter ben ik trots op ons energiek team en hun 
beresterk programma. Het bouwt verder op de sterke fundamenten 
die de laatste jaren gelegd werden maar tevens  brengt het de nodige 
vernieuwing om de zaken die nog beter aangepakt kunnen worden, 
extra aandacht te geven. Het doet me deugd vast te stellen dat dit ook 
gesteund wordt door alle andere partijen.
 
Over de laatste weken hebben we jullie een zo goed mogelijk beeld 
geschetst van onze voorbije realisaties, toekomstvisie en kandidaten. 
alle brochures kan je steeds nalezen op veurne.cdenv.be. Zo kunnen  
jullie een  meer gefundeerde keuze maken.

Daarnaast willen we jullie als kiezer toch ook voldoende  inlichten hoe zo ontspannen en 
comfortabel mogelijk te stemmen.
  
Onze slogan ‘Elke Veurnaar inbegrepen’ indachtig, kijk ik alvast samen met onze 21 kandida-
ten uit naar een prima toekomst voor Veurne.

tenslotte,  zouden we het fijn vinden de verkiezingsuitslagen samen met jullie op de voet 
te volgen op 14 oktober. samen met al onze kandidaten verwelkomen we jullie graag vanaf 
16u in zaal Mardyck, sporkijnstraat 6 te Veurne. Gratis internet voor iedereen bij een drank-
je in vriendschappelijke sfeer.

kurt Danneel, voorzitter CD&V Veurne
kurt.danneel@cdenv-veurne.be

nUttIGE tIps Op EEn rIJ
Goed voorbereid stemmen
als je echt niet kan gaan stemmen, moet je een volmacht regelen. Voor praktische onder-
steuning, contacteer gerust onze kandidaten of neem een kijkje op veurne.cdenv.be.

 Wat je niet mag vergeten bij het stemmen
Je oproepingsbrief en je identiteitskaart
 
Als je ook een volmacht hebt gekregen, heb je de volgende documenten extra nodig:
- De volmacht (formulier a95) van de persoon van wie je een volmacht kreeg (pas op! Je 

kan maar één volmacht krijgen) En haar/zijn oproepingsbrief
- Het bewijsattest dat vereist is (Voorbeelden: attest werkgever, doktersattest, attest tijde-

lijk verblijf buitenland (a96a), …)

Digitaal stemmen, de belangrijkste wijzigingen op een rijtje
- Je krijgt een kaart met chip welke je maar halfweg in de machine stopt
- Je gebruikt je vinger om de keuzes te maken in plaats van een lichtgevende pen
- Bij bevestiging van je stem, krijg je een ticket: jouw stembiljet.  Vouw dit dubbel om de 

stemming geheim te houden
- Jouw stembiljet lees je in boven de stembus en geeft het met de kaart aan de bijzitter

Bij problemen kan je de voorzitter van het stembureau steeds aanspreken. Indien je bij-
voorbeeld merkt, na bevestiging en na ontvangst van je “stembriefje”, dat je verkeerd hebt 
gestemd. Je stem is immers pas uitgebracht als je het stembiljet hebt ingescand.

Voor uw gemak kan u de stemcomputer VOOraF komen uittesten in:
De seylsteen, eerste verdieping: ma : 8-12u en 16-18u ; di-vrij: 8 -12u

Het is  steeds handig op 14 oktober de lijst mee te hebben op wie je kan stemmen. 
scheur dan ook deze bladzijde uit en neem deze mee, dan heb je niet alleen onze 
praktische tips mee, maar ook onze lijst (zie ommezijde)

Speciale aandacht voor jongeren en 
senioren in een groen Veurne

VEURNE

Jeugdverenigingen doelbewust ondersteunen 
en via de jeugdraad verder inspraak bieden 
rond actuele thema’s.

Evenementenhal afwerken die plaats biedt 
voor optredens, fuiven, congressen, ten-
toonstellingen, beurzen, enz.

In dienst nemen van de nieuwe vleugel van 
OCMW-rusthuis ter linden met oog voor 
hedendaagse zorgverlening en milieuvrien-
delijke uitbating.

levenslang comfortabel en betaalbaar  
kunnen wonen.

Eén derde van de suikerfabriek site  
inrichten als natuurpark.

Creatie van een groene ‘wig’ in de stad 
door het Vaubanpark in te richten voor 
jong (speelmogelijkheden) en oud (rustige 
wandelpaden en zitbanken).

Vernieuwing van het sint-Walburgapark als 
centraal rustpunt in de stad.

realisatie van een ruimere locatie voor de  
buitenschoolse kinderopvang op de nieuw-
stad, met doordacht oog voor de wijkwerking 
en spelende jongeren.

Het verenigingsleven actief blijven onder-
steunen vanuit de diverse stadsdiensten en 
inspraakorganen.
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