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KUURNE
KUURNE BESTRIJDT KINDERARMOEDE MET PROJECT
‘BREDE SCHOOL PLUS’

Woordje van de
voorzitter
Na twee jaar bestuur is het
goed om even achteruit te kijken. Dankzij een goede samenwerking met onze coalitiepartners hebben we de voorbije
periode al heel wat kunnen
realiseren. Maar er ligt nog flink
wat werk op de plank.

V.U.: Tony Lecoutre - Heilig Hartstraat 5 - 8520 Kuurne - kuurne@n-va.be

Vastberaden en loyaal willen
we ons blijven inzetten voor
een betere gemeente. Met onze
afdeling stellen we ons de vraag: wat
kan er nog beter? We willen dan ook
het beste voor alle inwoners van
Kuurne.
U kunt ons daarbij helpen. Hebt u
zelf voorstellen
of bekommernissen? Neem
gerust contact
op met een van
onze
N-VAmensen
(zie
verder in dit
blad).
TONY LECOUTRE
voorzitter
N-VA Kuurne

U kunt ons ook steeds bereiken via
www.facebook.com/nva-Kuurne.
We hebben momenteel al 269 volgers. Vind ook onze Facebookpagina leuk en maak kans op een
ontbijtpakket bij 300 volgers.

www.n-va.be/kuurne

Partners in het project zijn
àlle Kuurnse scholen, CLB,
vzw BIK en de bib.
Schepenen Bram Deloof en
Johan Bossuyt.
Met ‘Brede School Plus’ zetten
het gemeentebestuur en het Sociaal Huis in op een breed aanbod
aan kansen en een rijkdom aan
activiteiten voor kinderen. Op die manier ontwikkelen en ontdekken ze hun
talenten.
De school is een leeromgeving, maar ook na 16 uur kunnen de kinderen er ‘leren
en ontwikkelen’. Daarnaast willen het gemeentebestuur en het Sociaal Huis
Kuurne de ouderbetrokkenheid op het schoolgebeuren verhogen en de kennis
van het Nederlands verbeteren.

OUDERS BETREKKEN EN DREMPELS VERLAGEN
Zowat tien procent van de kinderen in Kuurne leeft in een kansarm gezin, wat
een rem op hun ontwikkeling en leren kan betekenen. OCMW-voorzitter Bram
Deloof: “Daarom willen we acties ondernemen om de betrokkenheid van de
ouders op het schoolgebeuren te vergroten. We maken ook werk van een betere
kennis van het Nederlands, een bepalende factor voor succes in de verdere
schoolloopbaan. Hiervoor organiseren het gemeentebestuur, het Sociaal Huis en
andere organisaties drempelverlagende activiteiten om ouders vlotter te bereiken
en een vertrouwensrelatie op te bouwen.”

PROEVEN VAN VRIJE TIJD
Johan Bossuyt, schepen van Onderwijs voegt toe: “Met Proeven van vrije tijd
voorzien we een breed en rijk aanbod aan activiteiten waarbij kinderen hun
talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, naschools maar binnen de vertrouwde schoolomgeving. In samenwerking met verschillende partners zullen
de kinderen kunnen proeven van kinder- en jeugdboeken, van muziek, sport,
techniek, wetenschap, dans… Proeven van vrije tijd moet hen uitdagen om zichzelf nog meer te ontdekken en te ontplooien. Een concreet voorbeeld hiervan is
de samenwerking met de bib, waarbij in elke school voorleesmomenten georganiseerd worden.”
Het project werd goedgekeurd op de provincieraad en krijgt een subsidie voor
drie jaar.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA zet Kuurnse vrijwilligers in de bloemetjes
Op 5 december was er de jaarlijkse
internationale dag van de vrijwilliger. N-VA Kuurne wilde daarom
even stilstaan bij alle mensen die
zich belangeloos inzetten in sociale
verenigingen, mantelzorg, ouderenzorg, cultuur en sport. Zij zijn onmisbaar in onze samenleving en zeker
voor de plaatselijke verenigingen.
Kuurne heeft een bloeiend en rijk verenigingsleven. Elk jaar willen we de
vrijwilligers uit één sector in de bloe-

metjes zetten. Dit jaar schonken we
een wedstrijdbal aan Damesvolleybal
Kuurne, Volley Jong Kuurne en Batoet!
Tony Lecoutre, voorzitter N-VA
Kuurne: “Hiermee danken we oprecht
niet alleen trainers en bestuur, maar
ook de ouders en sympathisanten die
met hun wagen de kinderen naar de
wedstrijden brengen, wedstrijdafgevaardigde zijn, inspringen als coach en
hulp bieden bij tal van activiteiten.”

Pol Desmet (Jong Kuurne), Dennis Vankemmel (Damesvolley Kuurne) en Pascal Ameye (Batoet!) ontvingen een
wedstrijdbal.

Tom Schietgat (N-VA) wordt tijdelijk gemeenteraadslid
Tom Schietgat (39 jaar) vervangt de komende zes maanden Charlotte Debeuf als gemeenteraadslid in de Kuurne. Charlotte verwacht haar tweede kindje en gaat in zwangerschapsrust.
Tom woont in de wijk Sint-Pieter en is gehuwd met Ine Knockaert. Hij is papa van Sander
(6 jaar ) en Marie (2 jaar). Hij werkt bij Betafence in Zwevegem. Zijn vrije tijd gaat voornamelijk
naar het volgen van de sportprestaties van zoon Sander bij Eendracht Kuurne en naar ZulteWaregem.
Tom Schietgat: ”Ik wil in eerste instantie deze geboden kans in de gemeenteraad gebruiken
om mijn algemene kennis van de belangrijke dossiers in Kuurne
aan te scherpen en eraan mee te werken. Momenteel zetel ik al
Wijkwerking, scholendossiers en
in het beheersorgaan van het Sportpark. Ook de wijkwerking,
kinderopvang genieten mijn bijzondere
scholendossiers en kinderopvang genieten mijn bijzondere interesse.”
interesse.

Wist je dat …
… we met twee N-VA-ploegen deelnamen aan de geslaagde quiz van onze
coalitiepartner?

… we weer op de Kuurnse kerstmarkt
stonden met een paar originele streekbieren? De opbrengst van 375 euro
werd geschonken aan Music For Life.

om tegen een gunstige prijs hun pand
ter beschikking te stellen van pop-upwinkels. Willen de handelaars van die
tijdelijke winkels blijven, dan is dat
een meevaller.
… we op 25 januari weer ons nieuwjaarsontbijt hebben georganiseerd?
Ook dit jaar kwamen er meer dan 200
vrienden naar ’t Senter. Een unieke
gelegenheid om in een gezellige sfeer
wat bij te kletsen en kennis te maken
met onze mandatarissen en bestuursleden.

… we met alle partijen Rino Defoor op
de politieraad unaniem hebben voorgedragen als korpschef voor onze
politiezone VLAS? We wensen hem
alle succes.

kuurne@n-va.be

… het gemeentebestuur van Kuurne
denkt aan een project, gelijkaardig aan
dat van Kortrijk Zaait, om de leegstand in Kuurne tegen te gaan? Schepen Johan Bossuyt wil zo eigenaars
van leegstaande panden aanmoedigen

Vraag het aan …
Stilaan kent iedereen onze nieuwe mandatarissen in het gemeentebestuur. Naast deze
verkozenen zijn er nog een aantal N-VA-bestuursleden die zich eveneens voortdurend
inzetten om samen met de N-VA-bestuursploeg het beleid gestalte te helpen geven. Deze
mensen willen steeds een aanspreekpunt zijn voor de buurt waar u woont. Zo kunt u ook
op hen een beroep doen om een probleem te melden, een vraag te formuleren of een voorstel door te geven aan het gemeentebestuur.

Tony Lecoutre
Heilig-Hartstraat
tony.lecoutre@n-va.be
voorzitter

Wouter Baert

Jean-Marie Claus

Lut Deforche

Wilfried Dujardin

Robert Hugelier

Oogststraat
wouter.baert@n-va.be
verantwoordelijke organisaties

Boomgaardstraat
jeanmarie.claus@n-va.be
ondervoorzitter, vertegenwoordiger
Eigen Gift Eigen Hulp

Harelbeeksestraat
lut.deforche@n-va.be

Kattestraat
wilfried.dujardin@n-va.be
arrondissementeel bestuurslid,
webbeheerder

Sint-Michielsweg
robert.hugelier@n-va.be
voorzitter beheersorgaan
culturele infrastructuur

Nicole Piepers

Filiep Vanhauwaert

Annie Vergote

Stijn Verstraete

José Wylin

Sint-Michielsweg
nicole.piepers@n-va.be
penningmeester, voorzitster
Lokaal Overleg Kinderopvang

Steenovenstraat
filiep.vanhauwaert@n-va.be

Spijker
annie.vergote@n-va.be

Harelbeeksestraat
stijn.verstraete@n-va.be
secretaris

Nevelstraat
jose.wylin@n-va.be
verantwoordelijke communicatie

Wist je ook dat …
… het Sociaal Huis Kuurne een studie liet uitvoeren door KU Leuven in
verband met ouderenzorg in onze gemeente? Deze studie peilde naar
het aanbod, het gebruik en de betaalbaarheid van ouderenzorg. Bram
Deloof, OCMW-voorzitter, lichtte de resultaten toe tijdens een persmoment op 4 december 2014.
… onze fractie op Wereldaidsdag haar solidariteit toonde door de
gekende rode lintjes op te spelden?

Onze N-VA-verkozenen willen van u horen!
Johan Bossuyt,

Tom Schietgat,

schepen van Onderwijs en
Kinderopvang, Werk en
Ondernemen, Feestelijkheden
johan.bossuyt@n-va.be

gemeenteraadslid,
lid beheersorgaan Sportpark
tom.schietgat@n-va.be

Bram Deloof,

Jeroen Dujardin,

schepen van Welzijn,
OCMW-voorzitter,
bram.deloof@n-va.be

gemeenteraadslid,
jeroen.dujardin@n-va.be

www.n-va.be/kuurne

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

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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