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zondag 14 oktober We gaan voor een zorgzame samenleving!

Onze samenleving vergrijst en de zorgnood neemt toe. Mensen blijven steeds langer in hun 
vertrouwde omgeving wonen. Dat is goed en vermindert ook de hoge kost voor residentiële op-
vang voor de mensen in kwestie en voor de samenleving. Het veronderstelt echter een degelijke 
professionele thuiszorg en een adequaat bijspringen door mantelzorgers allerhande. 
Kwalitatieve zorg blijft immers essentieel!
We zijn tevreden met de recente bijsturing van de thuiszorgtoelage en de nieuwe premie voor 
mensen die het groot/zwaar incontinentieforfait van de mutualiteit genieten en vragen een 
verderzetting van de inspanningen om de thuiszorg sterk te ondersteunen (bvb minder strenge 
voorwaarden bij de sociaal pedagogische toelage). In het algemeen vragen we dat de administra-
tieve rompslomp tot een minimum wordt beperkt (eigenlijk zou er een automatische toekenning 
moeten gebeuren) en dat de premies en tussenkomsten beter en gerichter worden 
bekendgemaakt.

We zeggen ‘nee’ tegen armoede!
Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En er is veel verdoken 
armoede. Daar zeggen we duidelijk ‘nee’ tegen. We vragen dat het gemeentelijk beleid een 
armoedetoets invoert bij alle beslissingen. Het betrekken van ervaringsdeskundigen of 
verenigingen waar armen het woord kunnen nemen, kan daarbij versterkend werken. We 
vragen eveneens dat ook particuliere initiatieven sterker gesteund worden. Armoede is een 
onrecht dat we samen moeten aanpakken…

We gaan voor betaalbare en kwalitatieve huisvesting!
Veurne is voorloper in het aantal sociale woningen. Toch zijn er nog steeds wachtlijsten. We 
vragen inspanningen om die voortrekkersrol verder te zetten, om nog sterker in te zetten op 
energiebesparing, om de leefbaarheid van de wijken te verbeteren. 

We denken daarbij aan klusjesdiensten om mensen te helpen, aan meer bewustmaking en 
informatie rond bvb energiebesparing, aan gemeentelijke samenaankoopinitiatieven, aan een 
huursubsidie voor wie te lang op een sociale huurwoning moet wachten.

Onze bekommernissen...



TEWERKSTELLING VEILIG VERKEER KLUSJESDIENSTEN MOBILITEIT ARMOEDE=onrecht

We willen meer kinderopvang!
Steeds meer papa’s en mama’s gaan samen werken. Voor ouders en grootouders 
wordt het moeilijker om in de opvang van de kindjes te voorzien. De kinderopvang 
in Veurne mag dan al goed zijn uitgebouwd, toch zijn er wachtlijsten. We vragen dat 
het gemeentelijk beleid initiatieven neemt om extra kinderopvang aan te trekken en te
vereenvoudigen.

We willen beter openbaar vervoer en veiliger en 
comfortabeler verkeer voor de zwakke weggebruikers!
Inzetten op openbaar vervoer is nodig willen we nog meer ongevallen, files en luchtverontreiniging
 voorkomen. Maar het aanbod aan openbaar vervoer moet dan ook ruim zijn. Dat kan beter! 
We vragen dat het gemeentelijk beleid inspanningen doet om het aanbod te verruimen. In de stad 
maar zeker ook in de deelgemeenten.

Ook de kwaliteit van veel voetpaden en fietspaden kan beter. We vragen een gemeentelijk actie-
plan. De toenemende druk (nieuwe appartementen in Rodestraat en Vaartstraat, Suikersite, am-
bachtelijke zone Monnikenhoek…) zal immers nog meer verkeer genereren.

Maximale inspanning voor tewerkstelling!
Het beleid moet voorzien in degelijke bedrijventerreinen (zonder overlast voor de omgeving), in 
vlotte mobiliteitsstromen (toegankelijk voor bedrijven en werknemers zonder druk op de omge-
ving), in meer tewerkstellingskansen voor mensen met minder mogelijkheden (steun aan sociale 
economie) en bemiddelen (werk aantrekken, belemmeringen helpen wegwerken) tussen de di-
verse actoren. 


