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N-VA Veurne 
wenst u een 
hartverwarmend 
2016. 

VEURNE

Gemeenteraadslid Dirk Kesteloot vroeg in juli om 
voor elk doodgeboren kindje een begraafplaats in te 
richten op de kerkhoven van Groot-Veurne. 
Dat voorstel kon op veel bijval rekenen van de meer-
derheid. Vanaf januari 2016 komen deze 
sterretjesweides er effectief.

De gemeenteraad besliste dat er op elk kerkhof een 
plekje zal worden voorzien waar doodgeboren kindjes, 
ongeacht de duur van de zwangerschap,  kunnen wor-
den begraven of na crematie worden verstrooid. Voor 
veel ouders en familie is een blijvend 
aandenken een grote steun bij het verwerken 
van hun verdriet.

www.n-va.be/veurne

Zondag 7 februari
10.30 uur

De Zonnebloem 
Zuidstraat 67, Veurne
Graag nodigen we u uit op onze 
nieuwjaarsreceptie op zondag 7 
februari 2016 in De Zonnebloem. 
Samen met u en onze collega’s van 
De Panne, Nieuwpoort en Alveringem 
heffen we dan het glas op een nieuw 
jaar. Onze gastspreker is Sander 
Loones, ondervoorzitter van de N-VA 
en Europees Parlementslid.

KLINK MET ONS OP 2016!

Dirk Kesteloot 
N-VA-gemeenteraadslid
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Sterretjesweides in Veurne
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Wij willen uw mening horen over parkeren in 
Veurne
Woont u in de blauwe zone? Dan kreeg u in oktober wellicht onze 
N-VA-bestuursleden over de vloer. Want N-VA Veurne wou uw 
mening weten over de parkeermogelijkheden in onze stad. 

Wenst u ook uw mening te delen? Dat kan! Stuur ons een mailtje 
op n-va.veurne@outlook.com of spreek een van onze mandataris-
sen aan.’

www.n-va.be/veurneveurne@n-va.be

De N-VA wil een moderne, 
slagvaardige en klantvriendelijke 
overheid. Te veel bestuurs-
niveaus en organisaties lopen 
elkaar voor de voeten en kosten de 
belastingbetaler handenvol geld. 
Zo wil de N-VA al lang de overbo-
dig geworden Senaat afschaffen. 
Ook het provinciale bestuursni-
veau moet herbekeken worden. 

Is het werkelijk nodig om tussen de 
gemeentebesturen en de Vlaamse 
overheid  een bijkomend politiek 
orgaan in stand te houden dat zich 
met van alles en nog wat bezig-
houdt? De provinciale diensten 
en ambtenaren verrichten op veel 
domeinen schitterend werk. Daar 
geven wij hen een dikke pluim voor. 
Maar deze taken kunnen evengoed 
aangestuurd worden door Vlaande-
ren of de gemeentebesturen.

GEWIJZIGD TAKENPAKKET
Denemarken, Noorwegen en 
Nederland hebben een dergelijke 
bestuurlijke wijziging al met succes 
doorgevoerd. Op vraag van Lies-
beth Homans (N-VA), minister van 
Binnenlands Bestuur, keurde nu 
ook de Vlaamse Regering een aantal 
maatregelen goed die een begin 
maken met de afslanking van de 
provincies. 

De provinciebesturen zullen zich 
hoofdzakelijk alleen nog met ‘grond-
gebonden zaken’ bezighouden: 
economie, toerisme, landbouw, enz. 

Het heffen van belastingen wordt 
ingeperkt en de provincies zullen 
zich ook moeten terugtrekken uit de 
intercommunales. ‘Persoonsgebon-
den aangelegenheden’ zoals cultuur 
en welzijn verhuizen naar andere 
beleidsniveaus. 

BESPAREN OP POSTJES
Bij de volgende verkiezingen in 2018 
wordt het aantal provincieraads-
leden in West-Vlaanderen bo-
vendien gehalveerd (van 72 naar 
35). Via het Provinciefonds werd 
de provincie al gedwongen een 
besparing van 5 miljoen euro door 
te voeren. Want politici moeten het 
land en haar bevolking op een zo 
efficiënt en zuinig mogelijke manier 

besturen. Ook als zij daarmee hun 
eigen positie en macht moeten 
opgeven. Wist je bijvoorbeeld dat 
het afschaffen van de provincieraad 
en de deputatie  alleen al in West-
Vlaanderen een besparing van ruim 
1,5 miljoen euro zou betekenen?

Dat deze hervormingen misschien 
niet van een leien dakje zullen 
lopen, daar zijn we ons zeker 
bewust van. Weerstand is te 
verwachten. Maar verandering is 
nodig. Bovendien zou men samen 
met de afslanking van de provincies 
ook het best de mogelijke fusies 
tussen de gemeenten op tafel gooi-
en. Al zullen weinig burgemeesters 
daarom staan te springen…

Afslanking provincies: op naar een 
effi ciënter en zuiniger bestuur

N-VA Veurne gaat de straat op!

Op de gemeenteraad van oktober 
stelde N-VA-raadslid Jan Vetters 
enkele vragen over de toegankelijk-
heid van de wijk aan de Burgweg. 
De N-VA merkt namelijk op dat 
er tijdens de werken onvoldoende 
aandacht gaat naar een adequate en 
verkeersveilige ontsluiting van de 
wijk. Het antwoord dat we kregen 
was helaas weinig verhelderend. 

Het getuigt van weinig visie om een 
nieuwe wijk, met permanente op-
eenvolging van de een na de andere 
verkaveling, te ontwikkelen en uit 
te bouwen zonder vooraf de nodige 
infrastructuur te voorzien voor de 
te verwachten bijkomende verkeers-
drukte.

NIEUWE BEWONERS MOETEN ZICH 
VLOT KUNNEN VERPLAATSEN
Dit is het geval voor de bewoners in 
de wijk van de nieuwe verkavelingen 
achter de Burgweg. Bovenop de on-
langs aangelegde verkaveling, bouwt 
de sociale huisvestigingsmaatschap-
pij IJzer en Zee immers momenteel 
een dertigtal nieuwe woningen. 
Daarna plant het OCMW nog eens 
een zestigtal woningen.

Door het gebrek aan een duidelijke 
verkeersstroom moet alle verkeer 
van en naar de wijk door de Burg-
weg. Voor de omwonenden is dit de 
enige toegangsweg. Maar deze Burg-
weg is in feite een landbouwweg, die 
inmiddels kapotgereden is. Voor de 
inwoners dreigt dat een rampzalig 
en slordige toestand te veroorzaken.

NOORDELIJKE ONTSLUITING IS BESTE 
OPLOSSING
De N-VA biedt hier wel een ant-
woord op. Met een noordelijke 
ontsluiting van het sportpark naar de 
Sint-Idesbaldusstraat spelen we in op 
de verkeersdrukte die er de komende 
jaren bijkomt. Niet alleen de inwo-
ners van deze wijk hebben hier baat 
bij. Ook het centrum zal ontlast 
worden van verkeer dat naar de 
sportfaciliteiten gaat. Onze noorde-
lijke ring is het ontbrekende stuk van 
de ring rond Veurne.

Maar er is ook ruimte 
voor verbetering
Halfweg de legislatuur analyseren we 
het beleid van het OCMW. Algemeen 
moeten we stellen dat er goed beleid 
is gevoerd. Meermaals was Veurne 
kandidaat om aan pilootprojecten 
mee te doen, er werd ingezet op 
aangepaste moderne verbouwingen, 
de samenwerking tussen de diensten 
van het OCMW en de stad verbeterde 
en er werden efficiëntie oefeningen 
uitgerold. Ook droeg het OCMW een 
‘spaarpotje’ over aan de stad.

Toch blijft het een uitdaging om 
vooral budgettair te blijven streven 
naar een goed en degelijk beleid 
waar we focussen op investeringen 
die hun doel bereiken. Ook moet het 
OCMW blijven inzetten op de vreug-
de en omgeving van de werknemers 
en residenten. Een mooie, natuurlijke 
en rustgevende omgeving is hier 
belangrijk in.

SAMENSMELTING MET GEMEENTE 
GARANDEERT TOEKOMSTIG WEL-
ZIJN
Het OCMW, in zijn huidige vorm, 
loopt op zijn laatste benen. In 2019 
verdwijnt de OCMW-raad en 
vallen haar bevoegdheden onder 
het gemeentebestuur. Om deze over-
gang vlot te laten verlopen, 
moet men tijdig deze samensmelting 
op de rails zetten. 

Het wordt geen gemakkelijke oefe-
ning om alles onder één dak samen 

te brengen. Maar de OCMW-raads-
leden van de N-VA hebben geen 
schrik voor verandering. Als het 
huidige gemeentebestuur dit goed 
coördineert en inplant kan dit een 
verbetering betekenen voor Veurne, 
met name voor de dienstverlening 
naar u. 

N-VA Veurne zal constructief mee-
werken aan deze samensmelting. 
We kijken uit naar de stappen die 
gemeente en OCMW zullen zetten. 
Tot die tijd blijven onze OCMW-
raadsleden zich nog drie jaar lang 
inzetten voor uw welzijn en dat van 
uw stadsgenoten.

Nieuwe wijk aan Burgweg moet goed toegankelijk zijn

OCMW levert goed werk

Jan Vetters 
N-VA-gemeenteraadlid

Herbert Clarebout Herbert Clarebout 
OCMW-raadslid OCMW-raadslid 

Met de afslanking sparen we geld uit én 
behouden we een goede dienstverlening.
N-VA-provincieraadsleden Luc Coupillie en Wouter Vanlouwe
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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