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KUURNE

Op dinsdag 1 september trokken opnieuw honderden leerlingen in of door 
onze gemeente naar school. Het gemeentebestuur van Kuurne zorgde ervoor 
dat de schoolomgeving extra duidelijk werd aangeduid. Nepagenten en ban-
ners richten er nu onze aandacht op. We waarderen ook enorm de inzet van 
de opzichters die in weer en wind onze kinderen veilig helpen oversteken.

www.n-va.be/kuurne
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Tijdens het eerste weekend van oktober 
bruist Kuurne met Kuurne Kermis. 
Gedurende de Ezelsfeesten kunnen 
we genieten van een zeer gevarieerd 
programma.

Verschillende verenigingen zetten zich 
volop in om samen dit prachtige aanbod 
te realiseren. Door de krachten te 
bundelen kan zoveel meer.  

Het gemeentebestuur ondersteunde 
tijdens de vorige zomer ook talrijke 
straatfeesten, omdat we geloven dat dit 
bijdraagt aan een warme samenleving. 
Het is dé remedie bij uitstek tegen 
verzuring.

Schepen Johan Bossuyt (N-VA): 
“Tijdens de prachtige wijkfeesten en de  
Ezelsfeesten zetten talrijke bestuurs-
leden en medewerkers zich dagenlang 
in om er het mooiste, het gezelligste 
feest van te maken. Al meer dan twintig 
straatcomités genoten met die steun 
van een heerlijke barbecue. Bedankt 
aan iedereen die voor of achter de 
schermen meehelpt!”

Scholen krijgen vaak te maken met onveilige 
situaties door fout geparkeerde auto’s. Samen 
met de ouderraden willen we actie onderne-
men om te sensibiliseren.

CONCRETE MAATREGELEN 
De gemeente legt ook een fiets- en wandel-
doorsteek aan van Lijsternest tot aan de 
Papaverstraat. Een mooi sluitstuk van een 
verkeersveiligheidsproject dat we in 2013 op-
startten samen met de verkeerswerkgroep 
van de VBS. Met dank aan onze mannen van 
openbare werken voor hun noeste arbeid!

Met het gemeentebestuur drongen we even-
eens aan op een betere aanduiding van de 
bedrijven in het bedrijvenpark. Die nieuwe 
borden worden nu geplaatst. We zijn ervan 
overtuigd dat daardoor de overlast van zwaar 
vervoer in de wijken en in het centrum zal 
verminderen. Het plaatsen van verkeers-
lichten aan het kruispunt Brugsesteenweg-

Boomgaardstraat betekent een veel veiligere 
situatie. Zowel voor voetgangers en fietsers 
als voor de automobilisten is dit een grote ver-
betering.

Er komt ook een nieuw voet- en fietspad in 
de Vlaskouter met een bedekking die zeer 
geschikt is om te fietsen en aangenaam om te 
wandelen. De bomen die nu door hun uitste-
kende wortels zorgen voor een onveilige situ-
atie, worden vervangen door de Spaanse aak 
of veldesdoorn (een inheemse soort).

BEDANKT AAN ALLE 
VRIJWILLIGERS!

Johan Bossuyt,
schepen van Feestelijkheden

In de buurt van scholen geven we  
extra prioriteit aan veilig verkeer.

Verkeersveiligheid  
krijgt onze  
volle  
aandacht

De verkeerslichten aan de Brugsesteenweg 

verhogen de veiligheid.
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W13 is een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor algemeen 
welzijn. Het wil de krachten bundelen in de sectoren ouderenzorg, 
ondersteunende diensten, voedselherverdeling en armoedebestrijding. 
Bram Deloof (N-VA-schepen van Welzijn en OCMW-voorzitter) werd 
tot ondervoorzitter benoemd. Hij heeft ondertussen al een project rond 
voedseloverschotten opgestart. In de W13 zal hij vooral zijn aandacht 
richten op armoede en kinderarmoede in het bijzonder.

Ondertussen zijn er al maatregelen getroffen ter bestrijding van de kinderarmoede in Kuurne. De logopediepremie  
werd voor bijzondere situaties opgetrokken van 100 naar 250 euro. Vier gezinnen maken er al gebruik van. Het betekent  
een zeer grote meerwaarde en extra kansen voor het kind. Deze maatregel werd genomen in samenspraak met alle  
basisscholen en de logopedisten. 
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N-VA-barbecue

Onze barbecue op 14 juli was een voltreffer. Leden en 
bestuursleden kwamen samen in een gemoedelijke sfeer. 
Onder een schitterende zon werd het een geslaagd vrien-
denfeest in het buurthuis ’t Senter.

Dringende hulp nodig? Bel dan 101!

N-VA-politieraadslid Jeroen Dujardin: “Het lokale 
oproepnummer van de politie verdwijnt. Iedereen kan 
de politiediensten nu bereiken via het algemene num-
mer 101. Het gevolg van deze maatregel zal zijn dat er 
opnieuw meer blauw op straat komt en minder in het 
bureau. Het lokale politiekantoor blijft uiteraard open 
voor al uw vragen.” (Rode Kruis: 105, Brandweer en medi-
sche diensten: 112).

Spes Nostra Kuurne

Als enige West-Vlaamse school heeft Spes Nostra Kuur-
ne het kwaliteitslabel Vlajo Ambassadeurschool 2015 
ontvangen. Vlajo reikt de prijs elk jaar uit aan scholen die 
uitblinken in ondernemerschapsonderwijs. De leerlingen 
van Spes Nostra worden via projecten als werkplek- 

leren en (inter)nationale uitwisselingen 
aangezet om te ondernemen. Kuurne 
mag terecht fier zijn op zijn onder-
wijs. N-VA Kuurne dankt ook de 
ondernemers die de jongeren al jaren 
bijstaan om de mini-onderneming met 
succes vorm te geven.

Kuurns Kinderkoor

Lien Vanhauwaert richtte in september een kinderkoor 
op in Kuurne onder de vleugels van de muziekschool. 
Zij was gedurende vijf jaar lid van het befaamde meisjes-
koor Scala. Nu wil ze haar ervaring doorgeven aan jonge 
kinderen. “Door kinderen samen te laten zingen willen 
we de liefde voor muziek bijbrengen. Wie weet vinden ze 
het zo plezant dat ze nog meer muziekopleidingen willen 
volgen”, aldus schepen van Onderwijs Johan Bossuyt.

Ode aan de ode in Kuurne

Op 9 juli werd de 30 000ste Last Post herdacht in Kuurne. 
Op groot scherm kon u die rechtstreeks vanuit Ieper 
volgen in de Kuurnse brandweerkazerne en op talloze 
plaatsen over heel de wereld. Een serene en mooie  
organisatie van de Kuurnse brandweer.

Wijkspeelpleintje

In Koolakker legde het gemeentebestuur het  
dertiende wijkspeelpleintje aan in minder dan zeven 
jaar tijd. Zo kunnen kinderen naar hartenlust ravot-
ten in hun eigen buurt. Ook nu kwam het pleintje er 
op verzoek van de buurtbewoners zelf. De kinderen 
en hun ouders konden volop mee beslissen hoe hun 
speelpleintje er zou uitzien. 

Kampvervoer

Afgelopen zomer trokken de Kuurnse  
jeugdbewegingen op kamp. Om de kostprijs voor  
de deelnemende kinderen te drukken, legde het  
gemeentebestuur weer vijf vrachtwagens in om al 
het materiaal naar de kampplaatsen te brengen en 
terug. N-VA gemeenteraadslid Lander Dewaele zag 
als één van de vrijwillige chauffeurs hoe belangrijk 
deze ondersteuning is voor de leiders.

Parkeren in het centrum

Vanaf 1 september gebeurt de controle op het parkeren 
in het centrum door Parko. Parkeren blijft gratis, maar 
het plaatsen van de blauwe kaart is noodzakelijk om het 
langparkeren tegen te gaan.

Brug tussen ouders en school

Op 1 juli  werd Sofie Vanderelst als ouderbrugfiguur 
aangesteld. Sofie zorgt voor de coördinatie van de vele 
initiatieven binnen de Brede School Plus. Dit driejarig 
project van het gemeentebestuur en het Sociaal Huis 
zet in op het verhogen van de ouderbetrokkenheid in 
onderwijs en het versterken van het Nederlands. Zo 
helpen we alle kinderen om hun talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. 

Techniek en wetenschappen

Het techniek- en wetenschapsproject werd  
aangeduid als Techniek Ambassadeur in  
samenwerking met het Regionaal Technologisch 
Centrum. Op die manier willen we de samenwer-
king tussen basisonderwijs, secundair onderwijs, 
ondernemers en lokale besturen versterken.  
De uitwerking van de mobiele techniek- en weten-
schapsklas krijgt stilaan vorm. Die stellen we gratis 
ter beschikking van alle Kuurnse basisscholen.

Kort genoteerd

Rapper dan een ezel
De 33ste Rapper-dan-een-ezel halve marathon, de aflossing, de 21 km met vier, de jogging van  

2 en 6 km en de aflossingswedstrijd voor de basisscholen zijn een organisatie van Joggingclub  
Kuurne en vinden plaats op vrijdag 2 oktober. Het comité schenkt één euro per jogger aan het  

Kinderkankerfonds.
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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

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan structurele
veiligheid in herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Gelukszoeker

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

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan
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