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De meerderheid rekent geen hoger tarief aan voor niet Veurnaars voor het gebruik van de sportinfrastruc-
tuur, dit in tegenstelling tot bijna alle Vlaamse gemeenten en steden. N-VA Veurne vindt het niet kunnen 
dat Veurnaars geen extra voordelen krijgen voor het gebruik van de sporthal, terwijl zij het zijn die via de 
gemeentebelastingen de bouw mee hebben helpen financieren. N-VA Veurne vindt het aannemelijk dat de 
voorgestelde tarieven in dezelfde lijn liggen van omliggende steden en gemeenten. Het is ook logisch dat er 
voldoende publiciteit wordt gemaakt over het nieuwe aanbod aan sportmogelijkheden, maar N-VA Veurne 
heeft vragen bij de kwantumkorting.

Gescheiden prijszetting
N-VA Veurne wil inzetten op een duurzaam en toegankelijk sport-
beleid, maar de door de stad toegepaste kwantumkorting is niet 
de meest aangewezen methode. Zo geeft Veurne aan wie 25 keer 
1,5 uur sport een korting van 50 procent. In het verleden gold deze 
korting niet voor het geregeld gebruik van andere sportzalen op 
het Veurnse grondgebied en is de meerderheid evenmin van plan 
om een gelijkaardige korting voor het gebruik van die zalen in te 
voeren. Voor N-VA Veurne kan dit niet. Wie in de afgelopen jaren 
dus een zaalsport beoefende, betaalde merkelijk meer per uur en 
kreeg geen kwantumkorting. De meerderheidspartijen willen dus 
via hun tarifering meer mensen aan het sporten krijgen, maar door 
hun gescheiden prijszetting doen ze regelrecht afbreuk aan de fair-
play beginselen waar het bij sport tenslotte om gaat.

Sociaal tarief
N-VA Veurne vindt het belangrijker en interessanter om een drem-
pelverlagende korting van 30 à 50 procent in te voeren voor de 
jeugd. Jong geleerd is nog altijd oud gedaan, hetgeen zich automa-

tisch zal vertalen naar een duurzaam en blijvend gebruik van alle 
sportzalen in de toekomst. Volgens N-VA Veurne is het beter om 
een sociaal tarief aan alle jongeren toe te kennen, liever dan een 
korting afhankelijk te maken van het aantal uren dat een doorge-
winterde sportman sport.

Kwantumkorting hervormen
De kwantumkorting als bijkomende tegemoetkoming mag blijven 
bestaan, maar N-VA Veurne is voorstander om die toe te kennen 
aan wie meer dan 80 uren sport op jaarbasis en aan de standaard-
tarieven. De sportzaal wordt gebouwd en straks uitgebaat door het 
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Veurne. De investering en uit-
batingkosten kunnen met de huidige tariefstructuur wellicht nooit 
terugverdiend worden, ook niet over een langere periode van 30 à 
40 jaar. N-VA Veurne pleit dan ook voor een duurzaam sportbeleid, 
hetgeen niet alleen een goede en duurzame infrastructuur vraagt 
maar evenzeer een realistisch beleid qua gebruikersreglement en 
tarieven. 

Tarieven gebruik sportzalen: 
‘ode aan sport maar weinig fair play’

KADOBON
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Vlaanderen feest
N-VA Veurne viert de Vlaamse feestdag op 9 juli om 9 
uur met een heerlijk ontbijt. Gastspreker  is staatssecreta-
ris Zuhal Demir. Iedereen welkom in De Zonnebloem. 

Meer informatie volgt nog via www.n-va.be/veurne.

N-VA Veurne pleit ervoor om de lokale brandweerpost Veurne 
opnieuw onder te brengen in de vroegere kazerne gelegen in de 
Oude Vestingstraat. Na contacten met verschillende brandweer-
mannen van Veurne blijkt het ongenoegen over het gevoerde 
beleid bijzonder groot.

Ongenoegen nieuwe kazerne
Zo is de post haar centrumfunctie binnen de brandweerzone 
volledig kwijt. Ook de dispatching wordt al geruime tijd gevoerd 
vanuit Koksijde en de ambulancedienst met inslapende ambulan-
ciers werd verhuisd naar het ziekenhuis van Veurne. Daardoor 
geraakt de nieuwe kazerne, gelegen naast Furnevent, niet ingevuld 
voor de taken waar ze in eerste instantie voor gebouwd werd. 
Verschillende ruimtes (slaapplaatsen, refter, ontspanningsruimte, 
commandopost) worden haast niet gebruikt. 

Brandweer Koksijde schiet te hulp
Eén van de brandweermannen stelde voor om terug te verhuizen 
naar de vroegere brandweerkazerne, zeker omdat recent brand-
weermannen uit Koksijde in plaats van de collega’s uit Veurne 
opgeroepen werden om bijstand te verlenen op grondgebied 
Veurne. Er werd reeds een signalisatiewagen van de brandweer 
Koksijde gevorderd voor een ongeval op de Europalaan op slechts 
twee kilometer van de brandweerpost Veurne. Aanrijtijden zorgen 
ervoor dat de dispatching Koksijde ofwel de ene dan wel de andere 
post een oproep laat behandelen. Omwille van deze overcapaciteit 
van de kazerne in Furnevent en omwille van een betere ligging in 
de Oude Vestingstraat lijkt het voor N-VA Veurne opportuun om 
deze verhuis naar de vroegere kazerne in overweging te nemen.

Nieuwe mogelijkheden academie
Een verhuis opent bovendien de mogelijkheid om in de ruimtes, 
waar nu de brandweer gehuisvest is, de Stedelijke Dans en Muziek 
academie onder te brengen. De Furneventkazerne biedt heel wat 
mogelijkheden en heeft tal van grote ruimtes die met beperktere 
budgettaire middelen kunnen omgevormd worden in muziek- en 
danslokalen. Het zal uiteindelijk de Veurnse belastingbetaler  
enkele miljoenen minder kosten. Met deze besparing kunnen  
we echt zorgen voor een veilige mobiliteit richting Furnevent.  
Hopelijk heeft deze meerderheid oren naar dit gedurfde voorstel.

Verhuist brandweer 
terug naar oude 
kazerne?

 De brandweer wil terug naar de 
oude kazerne, omdat de nieuwe  
kazerne de verwachtingen niet inlost.
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Transparantie en verkeersveiligheid niet belangrijk voor bestuur
Op de agenda van de gemeenteraad van 27 februari stond: ‘Tracéwijziging, verbreding wegenis en aanleg 
voetpad op openbaar domein in de bedieningsweg Zuidstraat-Lindendreef’. Bij het toekennen van een  
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van assistentiewoningen ter hoogte van Het Brugje in 
maart 2016 werd het schepencollege teruggefloten door de deputatie. Bij de tweede poging blijft het college  
hardleers, en krijgt de gemeenteraad geen inzage in het bouwdossier.
Dit bouwdossier (het slopen van een schoolgebouw en bou-
wen van assistentiewoningen), ingediend door een project-
ontwikkelaar, omvatte ook een tracéwijziging op het open-
baar domein. De bedieningsweg Lindendreef moet verbreed 
worden en er moet ook een voetpad aangelegd worden.

  Een eerste keer probeerde het college zelf de vergunning 
af te leveren zonder de goedkeuring van de gemeente-
raad te vragen. Die is nochtans nodig, omdat het tracé 
van de openbare weg wijzigt. De vergunning werd dan 
ook vernietigd door de deputatie.

  Bij een tweede poging werd de gemeenteraad weliswaar 
om goedkeuring gevraagd, maar weigerde het schepencol-
lege de bouwplannen te laten inkijken. Toen raadslid Dirk 
Kesteloot de plannen opvroeg aan de balie van de dienst 
ruimtelijke ordening, kregen de bedienden geen toelating 
om deze te tonen.

  Om de werken niet nodeloos te vertragen dient de N-VA 
geen klacht in.

Naast de wegenwerken zal ook de circulatie wijzigen. Het 
verkeer zal de bedieningsweg inrijden langs de Zuidstraat en 
uitrijden aan de Lindendreef. Dit zal leiden tot een bijkomend 
verkeersconflict ter hoogte van de uitrit (Lindendreef),  

verhoogde snelheid, sluipverkeer bij verkeersopstoppingen en 
bij een gesloten Ieperbrug. Het college creëert zo een onveilige 
situatie voor de zwakke weggebruikers en de bewoners van de 
volledige site.

Doe mee en win!
De laatste kans om een geschenkbon van Veurne Toe Koer te winnen.

 Wat is de naam van het dorpsschooltje in Steenkerke?

  Wanneer sloot horecazaak ‘Zoutenaaie’ de deuren in Zoutenaaie?

  Schiftingsvraag: Hoeveel antwoorden op onze reeks wedstrijdvragen zullen we hebben ontvangen voor 31 mei?

Weet jij het antwoord?
Mail je antwoorden dan naar eva.declerck@n-va.be of stuur ze op naar Eva Declerck (Knollestraat 20, 8630 Veurne).

Wedstrijd

  



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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