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Wist je dat…
 … we op 17 december weer 
aanwezig waren op de kerst-
markt? Ook dit jaar schonken we 
de winst aan Music for Life. We 
steunen met de opbrengst drie 
vzw’s waar ‘Vlaamse Madam’ en 
rolstoelatlete Marieke Vervoort 
meter van is: Pinocchio, Villa 
Clementina en Canisha.

… N-VA-gemeenteraadslid 
Lander Dewaele vorig jaar het 
hoogste bod deed bij een veiling 
ten voordele van  
Kom Op Tegen Kanker?  
Daar boden onze N-VA- 
volksvertegenwoordigers hun 
diensten aan. Parlementlid Koen 
Daniëls stond als  
tegenprestatie een dagje voor de 
klas in Sente.

 … het nieuwe reglement voor 
het organiseren van  
een straatfeest werd goed- 
gekeurd? Nu al zijn er  
25 straatfeesten in Kuurne.  
Het vereenvoudigde reglement 
ondersteunt inwoners die met hun 
buren een feest willen  
organiseren. Super om uw buren 
beter te leren kennen!

 … het Leieslagcomité  
dit jaar voor het eerst een  
fakkeltocht en herdenkings-
plechtigheid hield op  
de begraafplaats van Kuurne?  
175 mensen namen deel aan deze 
mooie, ingetogen optocht.

... je onze culturele zalen ook 
digitaal kan bezoeken op  
www.kuurne.be/infrastructuur?

N-VA staat tot je dienst
Met nog twee jaar te gaan in deze legislatuur, maken we graag een  
evaluatie. De begroting van onze gemeente is op orde met besparingen 
die de dienstverlening voor de bevolking niet verminderen.  
De personenbelasting werd niet verhoogd. Er is zelfs nog ruimte om  
te blijven investeren in sociaal beleid, veiligheid en onderwijs. 
Verenigingen en vrijwilligers worden 
blijvend ondersteund. De voetbalclub 
krijgt een nieuwe kleedkamer en de 
jeugdhemen in Sint-Pieter werden 
vernieuwd. De zaal in Sint-Pieter en de 
Kubox werden verder opgeknapt. 

Maar we kunnen en moeten blijven 
streven naar beter. Daarom staan onze 
mandatarissen en bestuursleden altijd 
klaar om te luisteren naar jullie, via onze 

website of onze Facebook-pagina of met 
een mailtje. Steeds tot jullie dienst om 
samen aan onze toekomst te werken.

In naam van ons volledige N-VA-bestuur 
wens ik jullie allemaal een gezond en 
prachtig 2017!

Filip Vanhauwaert,  
voorzitter N-VA Kuurne

 De verwezenlijkingen van de N-VA de voorbije jaren komen alle inwoners ten goede, 
zeggen OCMW-voorzitter Bram Deloof en schepen Johan Bossuyt.

Aanpak armoede in Kuurne werkt
Sinds Bram Deloof aantrad als OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken is 
de aanpak van armoede een topprioriteit voor Kuurne. “Armoede is meer dan enkel 
het financiële”, zegt Bram. “We creëren kansen om sociaal isolement tegen te gaan, 
om een betere woning te vinden, om te sporten en cultuur op te snuiven. Kortom: we 
pakken het probleem in zijn geheel aan.”

Hiervoor namen het OCMW al verschillende initiatieven. En deze aanpak werkt. Dat 
bewijzen de cijfers. “Mijn ambitie is om samen met alle beleidspartners, verenigingen 
en vrijwilligers de armoede nog verder terug te dringen”, besluit Bram.

Ontdek ons sociaal beleid in 12 punten op pagina 2 en 3.
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 Samen sterk voor werk
Het OCMW en haar partnerorganisaties bundelen de krach-
ten om zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen. Want 
werk is de beste dam tegen armoede. Het OCMW helpt cv’s 
sterker te maken en ondersteunt de mensen tijdens sollici-
tatiegesprekken. We werken ook nauw samen met interim-
kantoren, bedrijven en parkmanagers. Daarnaast investeren 
we in nieuwe tewerkstellingsvormen en verbeteren we de 
doorstroom naar de arbeidsmarkt.

 Maatregelen die eerlijk ondersteunen
Sommige gezinnen komen niet rond met hun uitkering, hoe 
goed ze ook hun best doen. Daarom werkt de sociale dienst 
van Kuurne met een rekenprogramma dat eerlijk en objectief 
aangeeft of een persoon recht heeft op extra steun naast het 
toegekende leefloon. Dit rekenprogramma houdt rekening 
met onder meer de huurprijzen en de kosten van gas en elek-
triciteit. Geen ruimte voor vriendjespolitiek dus!

 Kansen voor kinderen,  jongeren en gezinnen
Kinder- en gezinsarmoede aanpakken is een gedeelde verant-
woordelijkheid van alle Kuurnse diensten en verschillende 
partners. Samen verbeteren we de gezondheid en onderwijs-
kansen van kinderen en jongeren. Het OCMW en de  
gemeente ondersteunen ook de ouders van deze kinderen. 

  We verhoogden de tussenkomsten voor logopedie  
gevoelig.

  In het project ‘gezinnen steunen gezinnen’ brengen kinde-
ren uit het eerste leerjaar, die een duwtje in de rug kunnen 
gebruiken, wekelijks enkele uren door bij een speelgezin.

  De pamperbank zamelt niet gebruikte pampers in en ver-
koopt die voor een kleine prijs aan gezinnen die het wat 
moeilijker hebben. 

  In het Huis van het Kind denken diensten en partners  
samen met u na over de opvoeding van kinderen tot  
18 jaar. Zij stelden ook een catalogus samen van de  
ondersteuning die Kuurne geeft aan kinderen.

  In de Speelotheek kunnen gezinnen speelgoed ontlenen. 
Onlangs werd er een tweede uitleenpunt geopend op 
Schardauw. Op het Rodekruisplein was er al eentje.

  Samen met partners organiseren we jaarlijks ons kerst-
feest/maaltijd opdat het voor ieder gezin een mooie Kerst 
zou zijn. 

 Onderwijs als hefboom 
Met het project Brede School Plus voert het gemeentebestuur 
een sterk onderwijsbeleid in samenwerking met het Sociaal 

Huis. Op 14 oktober brachten we 140 leerkrachten van alle 
basisscholen samen in de Kubox, waar ze in intensieve work-
shops kennis maakten met kansarmoede. Betere communica-
tie in klare taal, omgaan met diversiteit, duidelijker zicht op 
het ondersteuningsaanbod helpen scholen nog beter om alle 
kinderen de beste ontwikkelingskansen te bieden.

 Netwerk tegen armoede
De laatste jaren ging het OCMW/Sociaal Huis partner-
schappen aan met verenigingen, wijkcomités en individuele 
vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen in de strijd 
tegen armoede. Een prioriteit daarbij is een actieplan tegen 
eenzaamheid. Samen met de wijkcomités ondersteunen we 
initiatieven die mensen uit hun huis lokken voor een  
gezellige namiddag. Ook de individuele dienstverlening biedt 
mensen kansen om opnieuw ten volle deel te nemen aan onze 
levendige Kuurnse maatschappij.

Het Sociaal Huis organiseert bovendien infomomenten voor 
alle buurtcomités van Kuurne. Zo kunnen zij bewoners opti-
maal informeren over de dienstverlening in de gemeente. 

 Dementievriendelijke gemeente
Kuurne werd uitgeroepen tot dementievriendelijke gemeente. 
Met kleine initiatieven pakken we dit aan:

  Beweegsessies voor personen met dementie. Bewegen 
heeft bijvoorbeeld een positief effect op het slaappatroon, 
de eetlust én de stemming.

  In samenwerking met de Ouderenraad hielden het Sociaal 
Huis en de gemeente vier ouderennamiddagen met als 
onderwerp: het taboe rond dementie doorbreken.

  Samen met de Kuurnse handelaars werkten we een 
sensibiliseringsactie uit. We deelden drie prijzen uit aan 

dementievriendelijke handelszaken. Opnieuw bouwen we 
dus bruggen.

 Overleg binnen en buiten de gemeentegrenzen 
W13 is een regionale samenwerking tussen 13 OCMW’s. Zij 
zoekt regionale oplossingen voor het welzijn van 300 000 
mensen uit onze regio. Als ondervoorzitter van W13 zoeken 
OCMW-voorzitter Bram Deloof en zijn collega’s naar oplossin-
gen op vraagstukken rond kansarmoede, energie-armoede, wo-
nen, kinderopvang, mobiliteit bij ouderen, zorg en gezondheid. 
Een eerste uitgewerkt project is het herverdelen van voedselover-
schotten uit winkelketens en buurtwinkels uit onze streek.

 Lokaal Dienstencentrum
De opening van het Lokaal Dienstencentrum in 2015 zal 

zich de volgende jaren vertalen in een grote meerwaarde 
voor onze (oudere) Kuurnenaars. Zij zullen op dit centrale 
ankerpunt terechtkunnen met al hun vragen over thuis- en 
mantelzorg, financiële en materiële ondersteuning of gewoon 
een gezellige namiddag met de buren. 

Het Lokaal Dienstencentrum helpt ouderen ook om zo lang 
mogelijk en in de beste omstandigheden thuis te blijven wo-
nen. De strijd tegen vereenzaming van ouderen blijft even-
eens een prioriteit.

 Tope Bewegen
Bewegen en gezonde voeding zijn de bouwstenen voor vitali-
teit van de mensen. Het project Tope zette dat in de verf aan 
de hand van een tiental evenementen. Je kon er samen bewe-
gen met vrienden, kinderen, ouderen en zelfs onbekenden.

 Integratie
Integratie van nieuwkomers is een verhaal van rechten en 
plichten. Het aanleren van de taal en de zoektocht naar werk 
zijn hierbij essentieel. Zij vormen een dam tegen armoede en 
zorgen mee voor een vlotte integratie in onze maatschappij.

  Eind augustus organiseerden het gemeentebestuur en het 
Sociaal Huis een taalkamp Nederlands voor anderstalige 
ouders en hun kinderen. Zij oefenden er de taal met ou-
ders en kinderen van De Boomgaard en van de Gemeente-
lijke Centrumschool. Het enthousiasme  was groot.

  Nieuwkomers die steun aanvragen in het OCMW worden 
verplicht om – voor zover nodig – een cursus inburgering 
en Nederlandse lessen te volgen.

  Kuurne is een Hartveilige gemeente
We plaatsten drie nieuwe AED-hartritmetoestellen in onze 
gemeente: aan het vernieuwde gemeentehuis, aan het Lokaal 
Dienstencentrum en in Sente. Al meer dan duizend inwoners 
volgden de cursus reanimatie van het Rode Kruis Kuurne. 

  Kansarmoede in Kuurne daalt derde jaar op rij
Begin 2012 leefden nog 11 procent van de inwoners van 
Kuurne in armoede. Eind 2015 waren dat er nog 7,7 procent, 
een daling met bijna een derde. Kuurne investeert dan ook 
volop in de strijd tegen en zal dit blijven doen om de cijfers 
nog verder te doen dalen.

Sociaal beleid in Kuurne: een tussenstand

 Interesse? 
Meer info over één van onze projecten? Spring dan  
gerust eens binnen in het Sociaal Huis, surf naar  
www.sociaalhuiskuurne.be of vond onze Facebook-pagina leuk.

JOHAN BOSSUYT
schepen
johan.bossuyt@n-va.be

BRAM DELOOF
schepen
bram.deloof@n-va.be

JEROEN DUJARDIN
gemeenteraadslid
jeroen.dujardin@n-va.be

CHARLOTTE DEBEUF
gemeenteraadslid
charlotte.debeuf@n-va.be

ERIC LEMEY
gemeenteraadslid
eric.lemey@n-va.be

LANDER DEWAELE
gemeenteraadslid
lander.dewaele@n-va.be

KIRSTEN COUCKE
OCMW-raadslid
kirsten.coucke@n-va.be

ANNY VERGOTE
OCMW-raadslid
anny.vergote@n-va.be
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


