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Waakzaam met onze groene longen
Wat leven wij in een historisch mooi stadje dat zo ieder jaar zijn nieuwe bezoekers en inwoners telt. Een 
wandeling in en rond de stadskern levert prachtige beelden en laat ons nog gezond ademen. Wie kent niet 
onze prachtige landschappen van bomen langsheen het kanaal, in de Lindendreef, in de nieuwe Zuidstraat?

Daarnet bewonderde ik nog de Pallieterdreef in Lier, een kunst-
werk van Severin. Weet U dat wij dat hier in hartje Veurne ook 
hebben? Die loopt van de Lindendreef naar het oude Rusthuis 
van het OCMW, nu flatjes van IJzer en Zee. Meer nog: eigenlijk 
konden we genieten van twee groene dreven, waarvan de ene nu 
officieel “Zuidstraat” wordt genoemd. We zien mooie, stevige 
platanen, die ons uitnodigen om hen te “ademen”, te bezoeken, 
te koesteren. 

Jammer genoeg is de mens een destructief wezen, dat zelfs zijn 
habitat laat vernielen voor zijn eigen wereldje, zijn winstbejag, 
zijn bouwheren. Waarom moesten er dergelijke pareltjes sneuve-
len bij een bouwproject? Die rij bomen in de nieuwe Zuidstraat, 
die tot het openbaar domein behoort, werd grovelijk gekapt. 
Zonder het minste overleg, laat staan enige inspraak van de 
Veurnse burger.

Hier stellen zich veel vragen. Waarom eerst bouwen tot tegen 
die bomen en ze dan als storend element laten kappen? Kan dat 
zomaar en was dit wettelijk? En erger nog: kan openbaar domein 
ingenomen worden voor privaat gebruik en tegen welke retribu-
tie dan? Welke belangen primeren?

Veel vragen, maar vooral veel bekommernis.
Nee, we laten niet meer toe dat zo los wordt omgesprongen met 
de groene longen midden in onze stad! Laat ons dan ook waak-

zaam blijven zodat we geen vervolg krijgen van wat is gebeurd. 
Bouwpromotoren, als u een idyllisch plaatsje vindt in onze stad, 
pas dan de bouwvolumes en stijlen aan in relatie met die direct 
omgevende natuur en niet andersom! Trouwens, weet u dat onze 
burgemeester ondervoorzitter is bij het Regionaal Landschap 
Westhoek? Waarom keurt hij dan al deze bomenkap in zijn 
eigen stad goed? N-VA Veurne is onthutst over de gang van za-
ken in onze stad. Inzage in het desbetreffende dossier werd ons 
trouwens geweigerd.

Herbert CLAREBOUT
OCMW-raadslid

ZATERDAG

28 januari
20 uur 

Borswachtershuis
Papedreef 1

Westerlo

Enquête
1  Vindt u de ontsluiting van de noordelijke rand (het sportpark en de wijk Petit Paris) van onze stad noodzakelijk?

2  Dienen er nog appartementen in de stadskern bij te komen?

3  Zijn de plannen en de planning voor het Suikerpark en de industriezone Suikerfabriek duidelijk voor u?

Breng uw enquête 
binnen op post-
adres Bulskamp-
straat 74 in Buls-
kamp of mail uw 
antwoorden naar 
veurne@n-va.be.
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Gebruik de luchtmachtbasis om te verbinden
Eind februari liep het inspraakmoment van Provincie West-Vlaanderen betreffende het  
Masterplan voor de luchtmachtbasis af. Ongetwijfeld lieten heel wat burgers hun stem horen. 
Ook N-VA Veurne had een aantal opmerkingen.

Toegegeven: dergelijke oppervlakte biedt heel wat 
opportuniteiten, zowel op vlak van natuur, wonen, 
ondernemen, recreatie, sport als mobiliteit. Dat was ook 
het uitgangspunt bij de opstart van het Masterplan in 
2013. Jammer genoeg kunnen niet al deze punten aan 
bod komen. 

Veurne verbinden
Toch is N-VA Veurne van oordeel dat de focus teveel 
op de recreatieve luchtvaart ligt. Die activiteit moet on-
getwijfeld aan bod kunnen komen en het zou ook fout 
zijn om ze te laten verdwijnen. Maar indien recreatieve 
luchtvaart in een beperktere omvang zou opgenomen 
worden in het Masterplan zal dat de mobiliteit voor de 
hele regio ten goede komen. 

Wouter Vanlouwe (lijsttrekker N-VA Veurne) legt uit: 
“Door de landingsbanen te beperken tot een L-vorm 
in plaats van volledig kruisende landingsbanen kan de 
oude Veurnestraat hersteld worden tot aan de Noord-
straat in Veurne. Hierdoor worden twee woonkernen 
(Koksijde-dorp en Petit Paris) volledig ontsloten. Een 
bijkomende verbindingsweg tussen de St-Idesbaldus-
straat en de Burgweg zal bovendien heel wat verkeer 
vanuit Petit Paris uit de binnenstad houden. Dat kan 
een aanzet zijn voor een noordelijke ring rond Veurne.”

 Omweg naar containerpark
Ook het Veurnse schepencollege is zich bewust van 
de problematiek, maar gaf toch een voorwaardelijk 
gunstig advies. Zij vinden het voldoende om een trage 
verbinding voor fietsen te realiseren tussen Veurne 
en Koksijde-dorp. N-VA Veurne is echter van oordeel 
dat dit een volwaardige verbinding moet zijn met een 
bijkomende ontsluiting van de wijk Petit Paris richting 
St-Idesbaldusstraat en vaart. 

Bovendien vergroten deze verbindingen de toeganke-
lijkheid naar het geplande intergemeentelijke contai-
nerpark aan de zijde van de St-Idesbaldusstraat. Zonder 
deze verbindingswegen zullen bewoners uit Wulpen 
of Oostduinkerke een traject moeten volgen dat ofwel 
door Veurne-centrum loopt ofwel via de rotonde aan de 
Carrefour te St-Idesbald. Een hele grote omweg dus… 

“Hopelijk heeft de provincie oren naar deze  
opmerkingen en kunnen ze nog opgeno-
men worden in een gewijzigde versie 
van het Masterplan”, besluit Wou-
ter Vanlouwe.

Wouter VANLOUWE
gemeenteraadslid
provincieraadslid

lijsttrekker N-VA Veurne
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Geen hoogstamfruitbomen in het Vaubanpark
Op de gemeenteraad van december 2017 vroeg N-VA-gemeenteraadslid Dirk Kesteloot voor de 
tweede keer om hoogstamfruitbomen aan te planten in het Vaubanpark. Fruitbomen zijn niet 
alleen belangrijk voor de bescherming van de eikelmuis, ze verhogen de biodiversiteit en brengen 
de mensen dichter bij de natuur. 

Geen fruitbomen voor de burgemeester
Helaas was de meerderheid niet te vinden voor dit initiatief. De bevoegde schepen antwoordde dat het de bedoeling 
is om een natuurrijk en speels park te voorzien, waar kinderen de vrije ruimte hebben om te ravotten. De biodiversi-
teit is er al groot, er werden zelfs speciale soorten vlinders gespot. De burgemeester, zelf ondervoorzitter van Regio-
naal Landschap Westhoek, vulde aan dat teveel aan biodiversiteit ook niet goed is. 

Opnieuw een flagrante aanfluiting van de pogingen van N-VA Veurne om onze stad zo natuurvriendelijk mogelijk te 
maken.

Lees meer over dit thema in ons blad van december 2017

Wist je dat…
  de toewijzing van de percelen in zone 5 van De Monnikenhoek stilligt door een klacht bij de Raad van State?
  de burgemeester het een prioriteit vindt dat bepaalde handelszaken uit het centrum van de stad worden gerelokali-

seerd naar de rand van de stad?
  Maud Vanhauwaert (°1984, Veurne) werd aangesteld als stadsdichter van Antwerpen? Haar taak bestaat er in om 

gespreid over twee jaar 12 gedichten te schrijven voor de stad Antwerpen. Maud is de dochter van huisarts Pol Van-
hauwaert en Danielle De Vijdt.

  de uitbater van de cafetaria “De Zandloper” bij de sporthal sinds november 2017 huur betaalt aan onze stad, maar pas 
sinds halfweg februari 2018 effectief de cafetaria mocht uitbaten?

  Dankzij de interpellatie van N-VA Veurne de European Disability Card in Info Veurne in de kijker werd gezet?
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige
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(2015-2019)
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de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


