Ja, het is tijd voor verandering !
Beter wonen
Veurne Plus wil tegen 2018 400 nieuwe woongelegenheden creëren in zowel het centrum als
de deelgemeenten van Veurne. Naast de kwantiteit willen we ook dat de bouwgronden en
woningen betaalbaar blijven en toegankelijk voor jonge Veurnse gezinnen.
Voor wie een bestaande woning wil huren of kopen moet een unieke databank beschikbaar
zijn om zijn of haar zoektocht te vereenvoudigen en de kwaliteit van de geboden woningen te
bewaken.
Lokale middenstand en bedrijven ondersteunen
Samen met de lokale middenstand wil Veurne Plus een geïntegreerd actieplan uitwerken om
de aantrekkelijkheid van het winkelen in het stadscentrum versterken.
Ook met de werkgevers van de industrieterreinen moeten de banden nauwer aangehaald
worden om waar mogelijk samen te werken.
Netheid is onze prioriteit
Zwerfvuil, hondenpoep, slechte voetpaden, … Veurne Plus wil hier een inhaalbeweging
uitvoeren. Met een eigen sociaal economiebedrijf willen we werkzoekenden opleiden om
voetpaden aan te leggen en groen te onderhouden. Elk jaar 2 km voetpaden vernieuwen is
onze doelstelling.
Leefbare dorpen en buurten
De dorpen Houtem, Steenkerke en Avekapelle wachten reeds jarenlang op hun broodnodige
heropfrissing van het openbaar domein. Veurne Plus wil samen met alle dorpsbewoners de
dorpskern vernieuwen.
De stationsbuurt is verloederd. Niemand kan dit ontkennen. Een face-lift van de buurt is
dringend.
Geef de sportieveling waarop hij recht heeft
We durven het bijna niet meer voor te stellen … maar reeds duizendmaal is de komst van een
sporthal aangekondigd. Tevergeefs. Geef ons de meerderheid en wij bouwen u een sobere
sportzaal die voor elke sportvereniging en individuele sporter een absolute meerwaarde kan
betekenen.
Terugschroeven hervormingen gratis containerpark
Na de hervormingen van het containerpark heeft de Veurnaar afgehaakt. Iedereen is
teleurgesteld in de werking van het containerpark. Veurne Plus wil de hervormingen
terugschroeven en de bewoners belonen voor hun ijver in het sorteren.

Verkeersveiligheid voorop
Veurne Plus wil dat de plannen voor de aanleg van fietspaden (Avekapelle-Veurne, VeurneDe Panne, Vaartstraat, Beauvoorde-Leisele, …) uit de kasten worden gehaald en effectief
uitgevoerd.
Een bijkomende brug over het kanaal moet het fietsverkeer tussen centrum en de wijken
verbeteren. Ook langs de “kleine ring” – waar meerdere scholen zijn gevestigd – zijn
fietspaden of fietssuggestiestroken dringend noodzakelijk.
Kinderen moeten in het zomerverlof hun straat als een speelstraat kunnen omgetoverd zien.
Klein, maar fijn
Ook de Veurnaars hebben recht op een gevarieerd cultuuraanbod. Wij willen een cultuurhuis
inplanten op het stationsplein. In samenwerking met buur Koksijde, kunnen dan
kwaliteitsvolle producties aangetrokken worden en kan onze toneel- en muziekverenigingen
in een aangepaste accommodatie hun publiek verwennen.
Méér ondersteuning van de kinderopvang
De stad moet een grotere rol spelen om onthaalmoeders te ondersteunen en jonge ouders
helpen zoeken naar een onthaalplaats voor hun kinderen.
Ijzelbestrijding
Iedereen heeft recht op een rechtvaardige inzet van alle voorhanden middelen tegen ijzelbestrijding, want iedereen betaalt toch gemeentebelastingen. Inzet van landbouwers in de
deelgemeenten, een volwaardige sneeuwtelefoon voor hulp om sneeuw te ruimen, … moet de
ijzelbestrijding verbeteren.

