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VEURNE

Veilig thuis in een welvarend Veurne

Opnieuw zes jaar oppositie,  
ondanks schitterend resultaat

2 279 x bedankt!

De lokale verkiezingen zijn achter de rug. N-VA Veurne is tevreden over de zes behaalde zetels, maar toch ook ontgoocheld over 
de geweigerde uitgestoken hand richting CD&V en Veurne Plus. Natuurlijk gaan we ervoor. De N-VA zal voor stevig oppositiewerk 
zorgen en het gevoerde beleid rigoureus onder de loep nemen.

In de eerste plaats feliciteren we Peter Roose met de persoonlijke uitslag die hij wist te behalen. Een verderzetting van de coalitie 
tussen Veurne Plus en CD&V was mogelijk, maar toch waren er ook alternatieven. Helaas kregen die geen enkele kans. 

Draagvlak voor centrumrechts beleid
Voor de N-VA leek een coalitie met CD&V de meest logische gezien de ideologische overeenkomsten en 
de raakpunten in de verkiezingsvoorstellen. Ondanks het resultaat van Peter Roose, zou een centrum- 
rechts beleid toch de steun genieten van 67 procent van de Veurnaars. Bovendien gaf CD&V-lijsttrekker 
Anne Dequidt aan dat ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Veurne wilde worden. 

De N-VA geloofde in dat scenario, maar CD&V liet de kans liggen en weigerde de handschoen op te 
nemen. Een totaal gebrek aan ambitie en daadkracht. Als partij moet je toch durven het laken naar je 
toe trekken en niet lijdzaam ondergaan hoe een socialist de rode lijnen voor je uitzet.

Ambitie en daadkracht
Bij de N-VA is er aan ambitie en daadkracht geen gebrek. De komende zes jaar gaan  
wij noodgedwongen opnieuw voor een krachtige oppositie, want Veurne mag niet het 
nieuwe Oostende worden. Als N-VA zullen we alles uit de kast halen om voldoende tegen-
gewicht te bieden. 

Met andere woorden, wij zijn klaar voor 2019. Wij hopen voor u hetzelfde en wensen u 
fijne feesten en een prachtig jaar.

Kom met N-VA Veurne klinken op het nieuwe jaar.  
Als gastspreker verwelkomen we Kamerlid Rita Gantois.

Vrijdag 25 januari vanaf 20 uur in OC Callicanes, 
Zuidkapelweg 16 te Veurne

Welkom op onze nieuwjaarsreceptie

Wouter Vanlouwe
Lijsttrekker N-VA Veurne
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Uw gemeenteraadsleden

Wouter Vanlouwe
Lijsttrekker

928 stemmen (in 2012: 704)

Marieke Stubbe
Tweede plaats

770 stemmen (in 2012: 578)

Katrien Rabaey  
Vierde plaats

572 stemmen (in 2012: 545)

Verkiezingsweetjes
•  Onze N-VA-ploeg wordt nog aangevuld met vertegenwoordigers in het bijzonder comité voor de sociale dienst en het autonoom  

gemeentebedrijf.

•  Acht N-VA-kandidaten staan in de top twintig wat betreft voorkeurstemmen in Veurne. Onze lijstduwer, Dirk Kesteloot,  
neemt de derde plaats in en onze benjamin Pieter Sinnaeve, 18 jaar, sluit de lijst af op de twintigste plaats.

•  De N-VA is de grootste partij in Veurne voor de provincieraadsverkiezingen met 24,8 procent. Wouter Vanlouwe nam als  
lijstduwer deel aan de provincieraadsverkiezingen en behaalde 5 268 stemmen.

“Mijn bijzondere aandacht zal 
gaan naar de opvolging van een 
aantal gemaakte verkiezings-
beloftes door deze coalitie: de 
aanpak van de vele beschadigde 
landbouwwegen, de plaatsing 
van camera’s in de binnenstad 
om onze veiligheid te garanderen, 
het realiseren van een financiële 
tussenkomst in het openbaar 
vervoer voor onze studerende 
jeugd, …”

“Ik maak er een erezaak van om 
te luisteren naar alle mensen, 
in stad of dorp, en al het nodige 
voor hen te doen. Ik wil zorgen 
voor veiligheid op weg naar 
school, naar het werk en in uw 
vrije tijd.”

“Samen zullen we u als inwoner  
een fietsvriendelijk, veilig, proper 
en groener Veurne aanbieden,  
waar lokale economie en culturele 
troeven niet vergeten worden.”

Voor een beter Veurne 
met gelukkige inwoners.
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Uw gemeenteraadsleden

Philippe Cochez 
Elfde plaats

529 stemmen (nieuwe kandidaat)

Matthijs Dekeyser 
Vijftiende plaats

511 stemmen (in 2012: 489 stemmen)

Dirk Kesteloot 
Lijstduwer

1 000 stemmen (in 2012: 994)

In memoriam Carol Vandoorne
Op 18 juli stierf Carol Vandoorne (° Lauwe, 1934), een Vlaams-nationalist in hart en ziel.  
Na zijn rechtenstudies in Leuven werd hij leraar Latijn en geschiedenis aan het bisschoppelijk 
college te Veurne. Al heel vroeg engageerde hij zich ook politiek: als bestuurslid in de  
plaatselijke Volksunie, en later in de N-VA. Gedurende twee legislaturen was hij gemeenteraads-
lid, bekend om zijn vrijmoedig woord.

Zijn idealistische inzet voor de Westhoek was ongezien. Hij wilde onze regio, die de Eerste  
Wereldoorlog moeilijk te boven kwam, vooruithelpen. Daartoe ontwikkelde hij talloze  
culturele en toeristische initiatieven die de streek ook economisch ten goede zijn gekomen.

De laatste jaren dwong een ziekte hem tot inactiviteit, maar met zijn idealisme, zijn creativiteit 
en zijn doorzettingsvermogen blijft hij een voorbeeld voor de volgende generaties.  Hij was  
een Vlaming naar ons hart!

“Ik wil een beleid waarbij commu-
nicatie centraal staat: luisteren 
naar de burger, het sociaal weefsel 
versterken, meer aandacht voor 
verenigingen, sport en veiligheid … 
Veurne moet een groene, propere 
en dynamische stad worden!”

“Mijn prioriteiten zijn: een  
kwalitatief ‘Sport Voor Allen’- 
beleid, Vauban II, een groene 
randparking, zorg dragen voor 
het waardevolle natuurgebied op 
de Suikersite, behoud van natuur 
en biodiversiteit, duurzaamheid 
stimuleren en afvalpreventie.”

Wonen, werken 
en leven in óns 
Veurne!



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


