
#verandering werkt 
  
 

 

 

Veurne Plus wil opnieuw met concrete plannen 
het verschil maken naar een méér duurzame, 
leefbare, economisch welvarende en sociaal voor-
uitstrevende stad.   
 
 

Veurne Plus    kwaliteitsvol wonen 
 

Veurne Plus bouwt verder aan kwaliteitsvol wonen. 

De bevolking van Veurne is de voorbije jaren aan het groeien en daar zijn 

we trots op.  Veurne Plus wil zorgen voor een stad waarin het mogelijk is 
aan een betaalbare prijs op een kwaliteitsvolle manier te wonen ongeacht 

in welk stadium van je leven je bevindt. 

 

Concrete acties : 
 

de nieuwe wijk op de voormalige Suikerfabrieksite in gebruik nemen 

 

verder betaalbare bouwgrond en woningen aanbieden aan jonge  
Veurnaars 

 

de bouw van flatgebouwen in het stadscentrum aan nieuwe voorschriften 

onderwerpen  

 
een beheerplan maken voor het beschermd stadsgezicht zodat particuliere 

erfgoedwoningen rechten openen op restauratiepremies 

 

 

Veurne Plus   steun aan middenstand 
en bedrijven  
 
Veurne Plus zorgt voor steun aan middenstand en bedrijven. 

Een goed draaiende economie zorgt voor een dynamische stad waar het 

aangenaam werken en winkelen is. Ook op dit vlak wil Veurne Plus onder-

steunen waar mogelijk en een regierol opnemen. 
 



Concrete acties :  

de plaatselijke middenstand en horeca ondersteunen in de nieuwe uitda-

gingen door de Veurne App (inzake e-commerce) verder uit te bouwen en 
een lokaal sociaal project voor thuislevering op te zetten. 

 

samen met de horeca onderzoeken om het toepassingsgebied van de taxi-

cheques uit te breiden in het kader van het veilig uitgaan 
 

jonge starters (winkeliers) verder helpen via goedkope panden en sterke 

begeleiding  

 
regisseursrol opnemen in het lokaal werkgelegenheidsbeleid door actief 

werkzoekenden te begeleiden, opleidingen te organiseren en met de be-

drijven een aantrekkelijk en uniek loonpakket uit te werken  

 
de plaatselijke bedrijvenparken veiliger maken voor fietsende werknemers 

 

 

Veurne Plus   de kopzorg rond net- 
heid verder aanpakken  

 

Veurne Plus pakt de kopzorgen rond netheid verder aan.  

Aangenaam wonen in de stad gaat verder dan betaalbaarheid en kwaliteit.  
Het is ook zorgen voor de omgeving en netheid van de buurten. Het is een 

bezorgdheid van veel inwoners 

 

Concrete acties : 
 

méér investeren in onderhoudsvriendelijk openbaar domein kan het on-

kruid verder terugdringen (nieuwe trottoirbanden met greppel, nieuwe 

voegvullingen gebruiken, méér gebruik van houtsnippers, worteldoeken, 

extensieve bloemweides, …) 
 

een nieuw containerpark, ondergrondse afvalcontainers en nieuwe afval-

korven kunnen het zwerfvuil terugdringen 

 
het afvalbeleid klantgerichter maken. 

 

Veurne Plus    leefbare dorpen en   
       wijken garanderen 
 

Veurne Plus garandeert leefbare dorpen en  wijken. 

De Veurnse deelgemeenten zijn een meerwaarde voor het geheel. Samen 
met de woonwijken is het versterken van het sociaal weefsel een must om 

het samenleven te bevorderen. 

 



Concrete acties : 

 

het doorgaand verkeer dat door de dorpen raast moet aan banden worden 
gelegd met plaatselijke trajectcontrolesystemen, wanneer blijkt dat infra-

structurele ingrepen niet de gewenste resultaten opleveren 

 

de omgeving van het stationsplein vernieuwen met nieuwe straten en par-
keergelegenheden (Rodestraat, deel Zuidburgweg en plein zelf) 

 

de vele groenzones in de wijken onderhoudsvriendelijker maken  

 
de bewonersplatforms versterken door de inspraak van buurten en dorpen 

te verbeteren via korte digitale communicatielijnen met de stad  

 

Veurne Plus    sportinfrastructuur  
  verder moderniseren  

 

Veurne Plus blijft de sportinfrastructuur verbeteren. 

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Vorige periode heeft Veurne 
Plus al sterk ingezet op bewegen en sporten.  Op deze ingeslagen weg wil-

len we verder gaan en de infrastructuur en de samenwerking met sport-

verenigingen verder verbeteren.. 

 
verhogen van de sportbeleving door samen met de sportverenigingen te 

investeren in verbeterde infrastructuur  

 

de aanleg van meerdere openlucht multi sportterreinen, vrij toegankelijk  
 

 

 

Veurne Plus    nog méér investeren in  
  de fietsstad  

 

Veurne Plus zal nog méér investeren in de fietsstad.  

Leven in de Westhoek vraagt om in te zetten op mobiliteit. Investeren in 
een realistisch mobiliteitsplan is investeren op het snijpunt van werken, 

toerisme en bereikbaarheid van de stad. 

 

uitvoeren van de lang besproken plannen voor de aanleg van nieuwe fiets-
paden tussen Avekapelle-Diksmuide, Veurne-De Panne en de Vaartstraat  

 

realiseren van de overeenkomsten voor de bouw van nieuwe bruggen voor 

fietsers over het kanaal Veurne-Nieuwpoort  
 

aanleggen van meerdere parkeereilanden voor langparkeerders (o.a. 

randparking Vaubanpark)  



 

aanmoedigen van kort parkeren in het centrum door inzet van parkeer-

sensoren – die ter plaatse de parkeerduur meten  
 

 

Veurne Plus   talenten koesteren 
 

Veurne Plus koestert haar lokale talenten 
Een creatieve geest in een creatief lichaam.  Met de bouw van een ruimte 

waar alle creatievelingen zich kunnen ontwikkelen, perfectioneren en uit-

leven willen we alle talenten uitnodigen om elkaar ook te ontmoeten. 

 

kansen geven om talenten te ontwikkelen met een nieuwe  
kunstenacademie met nieuwe disciplines in muziek, woord en dans  

 

ruimte voor repetitie en workshops creëren 

 

Veurne Plus   méér doen met zon en  
       wind 
 
Veurne Plus wil méér doen met zon en wind 

Het leven wordt steeds duurder en energiekosten zijn daarin vaak een 

grote hap uit het budget. Veurne Plus wil graag de kosten verlagen en in-

zetten op alternatieve energievormen. 

 
iedereen laten meeprofiteren van alternatieve energievormen wanneer 

morgen windturbines komen 

 

de energiefactuur beknotten door iedereen de kans te geven om één of 
meerdere zonnepanelen aan te schaffen op grotere daken 

 

Veurne Plus     sociaal, socialer, … 
 

Veurne Plus voert een totaalbeleid en is sociaal, socialer, … 

Streven naar welzijn voor alle inwoners vraagt ook aandacht voor kwets-
bare mensen in de stad.  Veurne Plus engageert zich om ook te zorgen 

voor inwoners die door moeilijkere tijden gaan. 

 

de groeiende eenzaamheid aanpakken door méér ontmoetings- 
momenten creëren en een garantie op openbaar vervoer te verzekeren 

 

een ambitieus sociaal plan opmaken met concrete doelstellingen o.a. met 

automatische toekenning van rechten en wegwerken van drempels voor 
sociale voordelen 

 



elke aanpassing van de dienstverlening of reglement onderwerpen aan 

een sociale toets om de toegankelijkheid voor iedereen te garanderen 

 
inclusief werken met personen met een beperking (o.a. toegankelijk pu-

bliek toilet, speeltoestellen en speelpleinwerking) 

 

digitale hulp aan jonge ouders die een onthaalplaats zoeken  
 

 

Veurne Plus    het succesvol cultureel- 
  toeristisch verhaal ver 
  sterken  

 

Veurne Plus wil het succesvol cultureel-toeristisch verhaal verster-

ken 

Veurne heeft de voorbije jaren spectaculaire cijfers kunnen halen op het 
vlak van aantal bezoekers, aantal overnachtingen, aantal fietsers, … 

Veurne blijvend op de kaart houden van bezoekers is een uitdaging die we 

graag aangaan. 

 
na de organisatie van evenementen ter herdenking van WOI, moet de 

stad haar “Spaans verleden” verder uitdiepen en haar belevingscentrum 

hieraan aanpassen 

 

de voltooiing en opening van het lang beloofde kampeerautoterrein op het 
stedelijk sportpark 

 

verder nieuwe toeristische evenementen uitwerken die zowel de toerist als 

de inwoners verrassen 
 

statuut als toeristisch centrum verkrijgen 

 

Veurne Plus    gerichter onderhoud  
  plattelandswegen  

 

het gebruik van plattelandswegen differentiëren naar gebruik, zodat een 
gerichtere en haalbare inhaalbeweging op het vlak van onderhoud kan uit-

gevoerd worden 

 

Veurne Plus    ruimte voor kinderen en  
                               jongeren 

 

Veurne Plus zorgt voor ruimte voor kinderen en jongeren 



Voor kinderen en jongeren willen we inzetten op een creatief, gedurfd en 

eigentijds jeugdbeleid met bijzondere aandacht voor ontspanning, sport 

en inspraak. 
 

bouwen aan een nieuwe gezamenlijke huisvesting voor de plaatselijke 

jeugdverenigingen  

 
het verder opwaarderen van de openbare speelpleintjes met aangepaste 

speeltoestellen voor kleine kinderen met aandacht voor inclusieve toestel-

len, ecologische waarden en nieuwe trends 

 
het uitbreiden van het aanbod van vrijetijdskampen voor jongeren tijdens 

de vakantieperiodes 

 

stimuleren van inspraak van jongeren door de jeugdraad open te stellen 
voor leerlingen uit alle scholengemeenschappen 

 

opstellen van jeugdhuis De Doze voor verjaardagsfeestjes van jongeren 

 

stimuleren van het gebruik en huur van Furnevent door lokale organisaties 
en particulieren, door toegankelijker maken van tarieven en gebruiksvoor-

waarden. 

 

Veurne Plus is overtuigd dat de financiële middelen van de stad op 
deze manier op een verantwoorde manier ingezet worden ten 

voordele van alle inwoners.  

 
 


