
Ja, er is heel wat in verandering gezet ! 
 

Beter wonen 
 

In deze bestuursperiode werden intussen 664 woongelegenheden vergund. De komende maanden 

komt daar nog een 100-tal woongelegenheden bij wanneer de 1ste fase van de ontwikkeling van de 
Suikerfabrieksite wordt vergund. 
 

Het Veurns woonpatrimonium werd 
uitgebreid met 72 sociale woningen of flats. 
 
Daarnaast werden 55 betaalbare 
bouwkavels ter beschikking gesteld aan 
jonge gezinnen. Voor de senioren wordt er 
momenteel 176 zorgflats gebouwd die een 
perfect complementair aanbod zijn voor 
inwoners met een zorgbehoefte. 
 
In de deelgemeenten werden 51 nieuwe 
woningen gebouwd of bijna 8 % van het 
aanbod. 
 

 
De helft van de nieuwe woongelegenheden waren flats. 
 
Een unieke databank met het aanbod aan te verhuren of te verkopen woningen werd nog niet 
opgericht. 
 

Lokale middenstand en bedrijven ondersteunen 
 
Het actieplan om de lokale middenstand te stimuleren was gevarieerd : de afbakening van een 
winkelkerngebied, het oprichten van een handelspandenfonds met subsidies voor gevelrenovatie, 
winkelinrichting en het aanbieden van nieuwe handelswaren. Het unieke project “Veurne Kweekt” 
moedigde eigenaars aan om hun leegstaande winkelpanden ter beschikking te stellen aan startende 
winkeliers.  

 
De verschillende middenstands-
verenigingen werden gebundeld in 
“ToeKoer”. Er werden nieuwe projecten 
financieel ondersteund met een 
gezamenlijke kadobon en een nieuw 
loyaliteitssysteem die het winkelen in 
eigen stad aanmoedigen. 
 
Zoals afgesproken regisseerde de stad de 
bedrijfsleiders om zich te verenigen : 
“Veurne@Works” werd boven de 
doopvont gehouden.  
 



Daarboven werd ook de ruimte voor werken serieus uitgebreid met het voltooien van het lokaal 
bedrijventerrein “Slabgeleed” en het uitrusten en verkopen van het regionaal bedrijvenpark 
“Monnikenhoek”. Tenslotte is de 1ste fase van de bedrijfspercelen (7,5 ha) op de “Suikersite” 
voldoende gestabiliseerd om de nodige wegen en nutsvoorzieningen aan te leggen. 
 

Netheid is onze prioriteit 
 
De inhaalbeweging werd ingezet met het volledig vernieuwen van de voetpaden in de Sparren-, 
Kastanje-, Eiken-, Wilgen- en Beukenlaan. Ook de Feys- en Hobélaan worden dit jaar nog volledig 
voltooid. Al dan niet in combinatie met rioleringswerken werd minstens 5 km voetpaden volledig 
vernieuwd. 

 
Het aantal hondenpoepbuizen verdubbelde 
op het openbaar domein. Tegen zwerfvuil en 
sluikstorten werd méér gecontroleerd, een 
veegmachine ingezet en het aantal 
afvalkorven gereduceerd.  
 
Een aandachtspunt blijft het onkruid ! Het 
verbod op het gebruik van pesticiden speelt 
de groendienst nog steeds parten om het 
volledig groendomein steeds netjes te 
houden.  
De resultaten van een audit moet aantonen 
hoe we deze groeiende uitdaging in de 
toekomst beter kunnen aanpakken. 

 

Leefbare dorpen en buurten 
 
De dorpskernen van Avekapelle en Steenkerke werden na een gescheiden rioolstelsel volledig 
vernieuwd zonder het authentiek karakter van het dorp in het gedrang te brengen.  
 
Ook in Houtem zijn de rioleringswerken 
gestart. De werken in de Dorpsstraat en de 
Sacramentstraat zouden na het bouwverlof 
afgerond moeten zijn. 
 
Nu het stationsgebouw verkocht is aan een 
private investeerder, is de conciërgewoning 
van het station volledig gerestaureerd. Ook 
de goederenloods wordt intussen onder de 
handen genomen. 
 
Op het investeringsprogramma van de 
NMBS zijn voldoende financiële middelen 
voor de aanleg van een nieuwe parking, 
fietsenstalling en verhoging van de perrons. 
 
Meerdere openbare speelpleintjes in de wijken en dorpen werden uitgerust met nieuwe 
speeltoestellen. 

 



 
 
 
 
Geef de sportieveling waarop hij recht heeft  
  
De nieuwe sportzaal is functioneel en biedt voor iedere sportliefhebber een ruim aanbod aan 
sportdisciplines. 
 

Intussen is een extra subsidie weggelegd 
voor elke nieuwe sportvereniging dat naar 
de sporthal komt.  
 
Niet alleen hebben we uitgevoerd wat we 
beloofd hebben. We hebben op sportief 
vlak heel wat méér gepresteerd. Het 
kunstgrasveld werd afgewerkt, de 
kayakpolo kreeg  een nieuw clubhuis, het 
dak van het Coberghersportpark werd 
hersteld en in het stedelijk zwembad 
werden belangrijke energiebesparende 
investeringen uitgevoerd. 

Binnen enkele weken is de atletiekpiste met een comfortabele tartanlaag voltooid. 
 

Verkeersveiligheid voorop  
  
De fietspaden tussen Avekapelle en Veurne enerzijds en tussen de N8 en Beauvoorde anderzijds zijn 
voltooid. 
 
Het fietspad naar De Panne en de 
Vaartstraat zijn administratief bijna 
afgerond. De combinatie van het 
vernieuwen van de rioleringen en de aanleg 
van een nieuw fietspad zijn helaas een 
moeilijke combinatie gebleken. Het 
afstemmen van de verschillende werken 
was geen sinecure.  
 
Met de Vlaamse Waterweg NV werd een 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt 
om als bouwheer op te treden voor de 
bouw van een fietsbrug over het kanaal. 
Intussen wachten we op de financiële 
middelen om de plannen verder te zetten. 
 
Langs de Dan. De Haenelaan, de Astridlaan en de Noordstraat werden fietssuggestiestroken 
aangelegd.  
 
Daarenboven werden verschillende oversteekplaatsen beveiligd (aan de rotonde Pannestraat, aan de 
carpoolparking en aan de scholen de Droomvlieger, het Voelsprietje en het Bisschoppelijk College).  
 



Een kader werd gestemd om straten in het zomerverlof om te toveren naar speelstraat.  
 

 
Méér ondersteuning van de kinderopvang  
  
De stad kent recent subsidies toe aan startende onthaalmoeders. Hiermee wordt een steuntje in de 
rug gegeven voor de noodzakelijke investeringen. 
 

Daarnaast werd een nieuwe locatie voor de 
buitenschoolse kinderopvang (BKO) 
afgewerkt. 
 
Momenteel loopt nog een 
haalbaarheidsonderzoek om een digitaal 
platform op te zetten om jonge ouders te 
helpen zoeken naar een geschikte 
onthaalplaats voor de kinderen. 
 
 
 

 

IJzelbestrijding  
  
Het bestrijdingsplan werd grondig bijgestuurd. Alle wegen in de bedrijvenparken werden opgenomen 
op de prioriteitenlijst. Sommige landbouwers kunnen indien nodig als versterking ingezet worden om 
wegen ijzelvrij te maken. 
 
De sneeuwtelefoon is actief bij het OCMW voor het ruimen van sneeuw op voetpaden. 
 

Jeugd 
 
Elke jongere tussen 16 en 25 jaar heeft intussen recht op zes taxicheques met een waarde van 30 
EUR. Deze cheques kunnen gebruikt worden bij de participerende taxibedrijven in het weekend en 
de vakantieperioden, telkens na 20 uur. 
 
De stad bezit een fuifreglement die jongeren 
begeleid in de organisatie en veiligheid van 
een fuif. 
 
Het Vaubanpark werd afgewerkt en bezit 
voldoende natuurlijke speeltoestellen. Het 
park is tevens erkend door ANB als 
permanente speelzone. De natuurwaarden 
in het park nemen elk jaar toe. 
 
Het jeugdcentrum is nog niet toegankelijk 
voor de organisatie van verjaardagfeestjes. 
 
 
 

 



 
 
Terugschroeven hervormingen gratis containerpark  
  
De tarieven werden aangepast zodat groenafval gratis blijft. De tegemoetkoming is jammer genoeg 
niet van toepassing voor brandbaar afval als gevolg van een beslissing van OVAM. De inrichting van 
het containerpark kon niet gewijzigd worden. Alle hoop is gesteld op een nieuw intergemeentelijk 
park. 
 
Het restafval daalt opnieuw en het gebruik van de gft-container stijgt. Hierdoor is de globale kostprijs 
van het afvalbeleid voor zowel de stad als de inwoner afgenomen door allerlei beheersmaatregelen.  
 

Klein, maar fijn  
  
Naast de culturele acts in de zomer- en wintervariaties, werd met Plopsa Theater een samenwerking 
opgezet om aan de inwoners een korting te geven bij grote culturele producties.  
 
Er werd tevens definitief een casco-ruimte aangekocht in de Suikertoren voor de huisvesting van de 
muziekacademie. Deze nieuwe functionele ruimte moet garant staan voor kwaliteitsvol 
kunstonderwijs (zowel muzikaal, dans als woord), maar ook de nodige accommodatie aanbieden aan 
de lokale muziek- en dansverenigingen voor repetities en het verwennen van het publiek. 

 
Daarenboven werd het toeristisch beleid 
grondig vernieuwd : opening van 
belevingscentrum “Vrij Vaderland”, 
nieuwe muziekevenementen en de 
samenwerking met TV-zenders.  
 
Dit levert alleen maar spectaculaire cijfers 
op het vlak van het aantal bezoekers, 
aantal overnachtingen, aantal fietsers, … 
 
 
 
 

 

Welzijn 
 
De subsidies voor de seniorenverenigingen werden verhoogd.  
 
Als alternatief voor een eigen zorghotel, werden de noodzakelijke vergunningen afgeleverd voor de 
bouw van 167 zorgflats. Deze woonentiteiten moeten aan alleenstaanden of gezinnen met 
zorgvragen de aangepaste huisvesting en zorg aanbieden.  
 


