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Op 14 oktober 2012 ontstond een
nieuwe meerderheid in onze gemeente. Drie jaar geleden vertrouwde
ruim 20 procent van de kiezers hun
stem toe aan N-VA Kuurne. Het begin
van de nodige kracht van verandering. Ondertussen is die verandering
al duidelijk zichtbaar in Kuurne.
Er zijn projecten rond brede scholen,
de aanpak van armoede, de opening
van het vernieuwde gemeentehuis
ten dienste van onze burgers, de
opening van het dienstencentrum op
Ter Groenen Boomgaard…
Samen met onze coalitiepartners
konden we al heel wat realiseren en
nieuwe projecten op stapel zetten
met de blik op de toekomst. Daarom
willen we hier ook iedereen bedanken voor de constructieve samenwerking.
Wij blijven ons keihard inzetten voor
de hele Kuurnse bevolking.

HALFWEG

Lokaal Dienstencentrum opent de deuren
Ter Groenen Boomgaard was vroeger
een restaurant, maar werd omgevormd
tot een Lokaal Dienstencentrum. De
locatie krijgt daardoor een buurtfunctie
met cafetaria, ontmoetingsruimte en
allerlei vormende en recreatieve activiteiten.
“De kernopdracht van het Lokaal
Diensten-centrum is een basisdienstverlening voor mensen met beginnende
zorgbehoefte”, legt OCMW-voorzitter
Bram Deloof (N-VA) uit. “Door het
inzetten van een thuiszorgcoördinator
laten we het Dienstencentrum uitgroeien
tot een laagdrempelig zorgloket van de
gemeente. Dagelijks kunnen alle burgers
bij ons terecht voor informatie, advies,
doorverwijzing en aanvragen voor tussenkomsten, voorzieningen en toelagen.”
De aanwezigheid van de ouderenbeleidscoördinator moet garanderen dat ook
andere thema’s aan bod komen en dat
de samenwerking met de socio-culturele
verenigingen en de sportsector optimaal

kan verlopen. Het aanbod dient om de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid te
ondersteunen, maar ook om het sociale
netwerk te versterken.
Mensen met een beperkt sociaal netwerk
kunnen er terecht voor vrijetijdsbesteding, informatie, een warme maaltijd of
gewoon wat gezelschap. “Met dit centrum willen we ouderen verder ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te

Vrouwen aan de macht in de OCMW-raad
Annie Vergote (N-VA)
versterkt de rangen van de
herschikte OCMW-raad.
Daardoor zijn nu vijf van de
negen raadsleden vrouwen.
Annie Vergote: “Ik ben
bijzonder gemotiveerd om
aan de slag te gaan. Destijds
heb ik zelf een beroep op het

OCMW moeten doen toen
onze zaak in de problemen
kwam. Gelukkig kon ik via
het Lokaal Dienstencentrum
weer aan de slag bij vzw BIK.
Het OCMW biedt kansen aan
mensen. Ik wil mijn ervaring
gebruiken om anderen te
helpen.”
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N-VA Kuurne houdt woord

Hoever staat onze ploeg halfweg de legislatuur?
Onderwijs: investeren in de toekomst
In het project Brede School Plus geeft de gemeente kinderen van
al onze scholen kansen om hun talenten te ontdekken en zich te
ontplooien. Dat gebeurt door onder andere een cultuuraanbod op
maat, een uitgebreid sportaanbod en extra aandacht voor techniek
en wetenschap. De mobiele techniekklas krijgt vorm. De techniekacademie is zeer succesvol: 80 kinderen ontvingen al hun diploma.
Ook een nieuwe kleuterschool zag het levenslicht.

Veilig en mobiel

Verkeerslichten aan het kruispunt BrugsesteenwegCongostraat zorgen voor een vlotter en veiliger kruispunt. Vorige zomer testten wij de aanpassing van de
verkeersstroom met het eenrichtingsverkeer. Na een
uitgebreide bevraging bij de Kuurnenaren gaat het
aangepaste plan deze zomer van start

Ondanks de magere gemeentekas waarmee we startten, plannen en realiseren
we met onze voltallige beleidsploeg ambitieuze projecten. Denk maar aan de
prachtige vernieuwing van het gemeentehuis en de uitbouw van het Lokaal
Dienstencentrum. Zo brengen we de ondersteunende diensten dicht bij de
bevolking. Wij denken ook aan een nieuw speelplein of de bouw van nieuwe
jeugdlokalen op Sint-Pieter.

Daarnaast komen er nieuwe vormen van ondersteuning voor
preventie van dementie. Via een gemeenschappelijk beheer
van de wachtlijsten van de rusthuizen werken we aan zorg
op maat, zodat iedereen zo lang mogelijk in zijn vertrouwde
omgeving kan blijven.
€

Goed ondernemen in Kuurne
Betere dienstverlening
Op het vernieuwde gemeentehuis mogen
we bijzonder ﬁer zijn. De principes van
efﬁciënte dienstverlening en openheid zijn
er duidelijk zichtbaar aanwezig. De N-VA
drong ook sterk aan op een onthaalloket dat
u nog beter bijstaat.

Veiligheid boven alles

Stevig sociaal weefsel voor
een warme samenleving
Het gemeentebestuur blijft verenigingen en feestcomités ondersteunen en kansen geven. ‘Kuurne (be)leeft,
Kuurne feest’ is ons handelsmerk. Wij danken dan ook
de talloze vrijwilligers voor hun niet aﬂatende inzet.
Zij verdienen onze steun, zowel door subsidies als
door gerichte inzet van het gemeentepersoneel.

kuurne@n-va.be
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Een goede gezondheid begint bij preventie en omvat ook
vroegdetectie en (in veel gevallen) tijdige tussenkomst. Met de
opening van het Lokaal Dienstencentrum streven wij ernaar
om mensen langer thuis te laten wonen. Hierover verspreiden
we informatie via de website, in de Kuurnse wijken, via de
sociale media en de ouderengids.
De premies en toelagen voor zorg, incontinentie en logopedie
zijn aangepast, zodat dubbelsubsidie uitgesloten is. Wie extra
middelen nodig heeft, kan daardoor rekenen op een aanzienlijk verhoogd bedrag.

Gezonde gemeentefinanciën

Het bedrijvenpark is beter toegankelijk dankzij een verbeterde verbinding met de R8. Aangepaste signalisatie leidt
samen met een doelgerichte communicatie het zware
vrachtverkeer sneller naar de bedrijven en uit de
woonwijken. Het bedrijvenpark werd bovendien met
22 ha uitgebreid. Heel wat bedrijven toonden al interesse
en talrijke ondernemers maken concrete plannen voor
nieuwe bedrijfspanden. Meer ondernemingen betekent
ook meer tewerkstelling in onze gemeente.

Gezondheid,
ons hoogste goed

De laatste jaren is de criminaliteit in onze gemeente gedaald door onder meer de inzet van
camera’s met nummerplaatherkenning, een
mobiele camera en een sterk en krachtdadig
politiekorps. Extra snelheidscontroles zullen
de veiligheid nog verhogen in Kuurne.
Eenrichtingsverkeer en snelheidsremmers
komen de veiligheid van de zwakke weggebruikers blijvend ten goede.
Onze N-VA-actie met ﬂuo rugzakhoezen
was een groot succes. Hiermee kunnen
onze kinderen duidelijk zichtbaar en veilig naar
school ﬁetsen.

Blijvende strijd tegen
armoede in Kuurne
Het is de taak van het OCMW en het Sociaal Huis om
mensen te helpen bij wie het leven tegenzit. Tijdens deze
legislatuur zetten we dan ook een ernstig bedrag in voor
de strijd tegen kinderarmoede. Brede School Plus biedt
anderstalige kinderen en hun ouders ook taalversterkende
activiteiten aan, in een samenwerking tussen het Sociaal
Huis en alle onderwijsnetten in Kuurne. Preventieve acties,
informatie en begeleiding op maat van het kind in moeilijke
gezinssituaties krijgen vorm via het ‘Huis van het Kind’.
Met een persoonlijke aanpak gaat de aandacht naar de
oorzaken van armoede en niet naar de symptomen.
We investeren eveneens in maatregelen om de energiefacturen te verlichten. Mensen die actief bijdragen tot de
maatschappij, maar blijvend te kort komen, krijgen tijdelijk
een hoger leeﬂoon als duwtje in de rug.

Activering:
sleutel tot integratie
Integreren in de maatschappij betekent actief meewerken
eraan, met respect voor haar waarden. Doelbewust legt
de OCMW-raad sinds deze legislatuur de klemtoon op
de kennis van het Nederlands en op werkbereidheid als
essentiële voorwaarde voor integratie. We doen dat via
taalcursussen, praatgroepen en werkkansen.

www.n-va.be/kuurne
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Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

BEVOEGDHEDEN
Uw gemeente

NU

72

Vlaanderen

-50%

provincieraadsleden
in West-Vlaanderen

ovincie
nog 35 pr

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord besteden”
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen

n
raadslede

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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