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KUURNE
Woordje
van de
voorzitter
Tony Lecoutre
Hebben we niet
voorzitter N-VA Kuurne
allemaal hetzelfde
doel? Delen we
niet allen dezelfde bezorgdheid?
En dat is een betere en zekere
toekomst voor onze kinderen.

De weg naar die toekomst
verschilt uiteraard van partij tot
partij. Maar laat ons uitgaan van
ieders goede bedoelingen.
Laat ons open praten met elkaar,
standpunten uitwisselen en
inhoud bespreken.
Al te vaak wordt de man gespeeld
en dan vergeet men waarover
het echt moet gaan in de politiek:
oplossingen zoeken en
perspectief bieden.

V.U.: Tony Lecoutre - Heilig Hartstraat 5 - 8520 Kuurne

Met onze ploeg in Kuurne doen
wij in stilte voort. We werken
lokaal aan het inclusieve burgerschap dat wij voorstaan, in
solidariteit, met rechten en
plichten voor wie wil deelnemen.

Handelaars vragen nieuw parkeerbeleid
in centrumstraten
De laatste twee jaar werd er nauwelijks nog gecontroleerd op het langparkeren in de blauwe zone van de centrumstraten. Die werd tien jaar geleden ingevoerd om de langparkeerders te doen uitwijken naar de randparkings Damier
en Vlaskouter. Omdat de Kuurnse politie andere prioriteiten heeft dan het
parkeren controleren, blijven heel wat wagens gewoon staan. De blauwe zone
wordt zo herleid tot een inhoudsloos begrip.
Het is uiteraard de bedoeling dat klanten in de buurt een parkeerplaatsje
kunnen vinden als ze willen winkelen. Maar door de schaarse parkeermogelijkheden zien de Kuurnse handelaars dat klanten wegblijven uit hun zaak. Daarom
gingen ze bij het gemeentebestuur aankloppen.

VANAF SEPTEMBER BETER TOEZICHT OP OVERTREDINGEN
Om de politie van deze tijdrovende taak te ontlasten, wezen het gemeentebestuur en de verkeerscommissie de parkeercontrole toe aan het Kortrijkse
bedrijf Parko.
Vanaf september zal Parko toezicht houden in Kuurne. Het bestuur kiest er
echter voor om van april tot september te sensibiliseren in plaats van te beboeten.
Samen met de handelaars wil Kuurne een positieve campagne voeren die
overtreders erop wijst dat ze regels van de blauwe zone moeten respecteren.
Schepen Johan Bossuyt: “De handelaars van de centrumstraten zijn tevreden
met dit initiatief. Geen parkeerplaatsen betekent immers een inkomstenverlies.
Als schepen van Ondernemen kan ik dit parkeerbeleid alleen maar toejuichen.
Het was trouwens ook een programmapunt van de N-VA.”
Deze maatregel betekent niet dat er in Kuurne betalend parkeren wordt ingevoerd. De blauwe zone blijft gratis, maar krijgt effectief toezicht. Inkomsten uit
de geïnde boetes worden geïnvesteerd in verkeersveilige maatregelen.
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Op 10 maart verloor Ronny Dewaele, echtgenoot van N-VA-bestuurslid
Lut Deforche en vader van gemeenteraadslid Lander de strijd tegen een
slepende ziekte. In zijn gezin, bij zijn familie en talrijke vrienden laat hij
een grote leemte na.
Wij willen ons Ronny vooral herinneren als een man met een enorme
gedrevenheid voor de Vlaamse zaak in al haar aspecten. Hij had een diepe
Vlaamse reflex, een onvermoeibare inzet en een klare, praktische kijk op
heel wat zaken. Geen vraag of moeite was hem te veel. Wij konden bij elke
verkiezing, zowel plaatselijk als nationaal op zijn gezond verstand en noeste
arbeid rekenen.
Maar Ronny was meer dan een paar helpende handen. Jarenlang was hij
bestuurslid en militant van zowel de Volksunie als de N-VA. Daarnaast zette
hij zich als geen ander in voor de Vlaamse aard en traditie, samen met
vrouwtje Lut: volksdans en vendelzwaaien vormden twee constanten in zijn
vrije tijd. Ronny was een man van en voor zijn Vlaamse volk. Ronny, zo willen
wij je herinneren, met dankbaarheid.

Kuurne wil aantal
huurwoningen
verdubbelen tegen 2018

Wist je dat …
… onze Facebook-likewedstrijd gewonnen werd door Koen Parmentier uit Kuurne?
Hij wint het gratis luxeontbijt. Hij kwam als winnaar uit de trekking van de eerste
300 likes van onze pagina. Proficiat en smakelijk!
… Kuurne-Brussel-Kuurne voor wielertoeristen alweer een voltreffer was? Een meer dan
verdienstelijke organisatie die Kuurne jaarlijks op de wielerkaart zet. Naast de wedstrijd
voor profs vormt dit evenement een sportief hoogtepunt voor onze gemeente.
… in ons land bijna de helft van alle volwassenen aan overgewicht lijdt? Bij jongeren is dat
nu al één vijfde. Daarom – en om nog veel andere gezondheidsredenen – organiseert de
ouderenraad Tope Bewegen. Meer bewegen voor jong en oud via tal van activiteiten.
Onze verantwoordelijke uit de ouderenraad is Nicole Piepers. Wilt u zelf iets organiseren
in het kader van Tope Bewegen of wilt u de activiteitenkalender raadplegen, neem dan
gerust met haar contact op: nicole.pieper@n-va.be.
… gemeenteraadslid Charlotte Debeuf moeder is geworden van een flinke zoon Léon?
Wij wensen haar en haar echtgenoot een dikke proficiat.
… met de spaaractie op de weekmarkt, ondersteund door het gemeentebestuur, mooie
prijzen te winnen zijn? Trekking april: een prachtige fiets en een waardevolle geschenkmand.
… de jachthaven aan de Leie in Kuurne blijft, ook na de werken aan de Leieboorden?
… het Vlaspark (ecologisch park tussen de Kortrijksestraat en de Leie) een prachtige
realisatie wordt?
… er op zondag 5 juli een verrassende feestelijke activiteit doorgaat aan Leieboorden ter
gelegenheid van de Grote Verleieding?
… er duchtig gewerkt wordt aan het jeugdheem Sint-Pieter? De werken zijn al vrij ver
gevorderd en schieten goed op. De N-VA heeft altijd ingezet op het verenigingsleven en
de jeugdwerking. Het zijn belangrijke elementen van het sociale weefsel.

Meer dan een goede
vriend…

Wilt u zelf uw woning verhuren of heb u vragen
hierover? Neem gerust contact op met onze
woonambtenaar in het Sociaal Huis.

Het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen de
gemeente, het OCMW en sociaal verhuurkantoor De Poort streeft ernaar om het aantal
sociale huurwoningen tegen 2018 te verdubbelen. Omdat vooral gezinnen soms lang op
een woning moeten wachten, wordt het accent
gelegd op woningen met minstens drie slaapkamers.
Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) huurt
woningen en verhuurt deze aan wie niet de
mogelijkheden heeft om zelf te huren op de
private huurmarkt. Wanneer een nieuwe woning wordt gehuurd, treedt het SVK op als hoofdverhuurder en neemt
het alle huurverplichtingen, het administratieve en technische beheer op zich. De woningen moeten aangepast zijn
aan het hedendaagse basiscomfort. Daarbij wordt rekening gehouden met de kwaliteit, de betaalbaarheid en de
energiezuinigheid.
Bram Deloof, schepen van Welzijn: “Kansen bieden in onze huidige maatschappij vraagt ook investeren in goede
huisvesting. Via deze samenwerking tussen private verhuurders en het SVK willen we gezinnen ondersteunen en
hen een (t)huis aanbieden. Onze focus ligt op gezinnen met kinderen. Samen met SVK De Poort zetten we in op
energiebesparende maatregelen. Dat is goed voor het milieu, maar vooral voor de portemonnee van de huurder.
Zo komt er extra gezinsbudget vrij voor het welzijn van de kinderen.”

Vlaanderen Feest op 11 juli!
Op zaterdag 11 juli viert Vlaanderen feest. Ook in onze gemeente. Het comité Vlaanderen
Feest en de organisatoren van P’Latse Doen werken samen om het feest van de Vlaamse
Gemeenschap in de kijker te plaatsen.
Het gratis festival op het marktplein is een vaste waarde geworden. Het gedreven team
weet naast de verschillende topacts ook aanstormend talent te programmeren. We zijn
fier te kunnen melden dat Stijn Meuris dit jaar voor een spetterend optreden zal zorgen.
Hij brengt Nederlandstalige rock en is gekend van de groepen Noordkaap en Monza.

Onze N-VA-verkozenen willen van u horen

Veranderingen op til voor buurthuis Spijker en Schardauw
Met ingang van 2015 beslisten het Sociaal Huis en de OCMW-raad om buurthuis ’t Gebeurte op Spijker en Schardauw
nieuwe kansen te geven. De mogelijkheid om er te eten, hobbynamiddagen, infomomenten en internetgebruik blijven
bestaan. We kijken ook naar extra mogelijkheden voor de buurt.
Het aanbod voor de jongeren tot en met 12 jaar blijft verzekerd via de Vlindertjes, een deelorganisatie van BIK.
We willen eveneens activiteiten opzetten voor jongeren ouder dan 12. Een belangrijke troef moet de ontmoetingsfunctie voor alle leeftijden worden. Hierbij geven we de buurtbewoners, die zich inzetten voor een aangename wijk,
de kansen om hun buurthuis open te stellen voor eigen activiteiten en voor mensen van buiten de wijk. Spijker en
Schardauw zijn niet langer de buurt van 25 jaar geleden: een hernieuwd binnenplein, evenementen door het jaar heen
dankzij koffienamiddagen en buurtfeesten.
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Het Sociaal Huis vindt het belangrijk om te investeren in sociale cohesie, in mogelijkheid tot ontmoeten, maar zeker ook in het verstrekken van informatie.
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Hoe onze pensioenen redden?
Stijgende levensverwachting
1998

2013

77,5

Elke 5 jaar
stijgt de
levensverwachting
met 1 jaar

80,5

jaar

17,5
jaar

Kloof tussen de reële pensioenleeftijd
en de ofﬁciële pensioenleeftijd

jaar

19,5
jaar

genieten
van pensioen

Ofﬁciële pensioenleeftijd
Reële pensioenleeftijd
Kloof van

genieten
van pensioen

65 jaar
59 jaar
6 jaar

Onze pensioenen kosten nu 11,9 % van
wat we samen jaarlijks produceren (bbp).
Als we niet ingrijpen is dat tegen 2060

=
15,7 %

Gemiddelde duur
loopbaan in buurlanden
BE

32,2
jaar

FR

34,6
jaar

EU

35,8
jaar

DE

37,5
jaar

Regering-Di Rupo

Wij grijpen in met
ons pensioenbeleid

Vergrijzingskost

Vergrijzingskost

-0,2 % bbp
GB

38,1
jaar

NL

39,6
jaar

Bron: Eurostat

-1,9 % bbp

8 miljard winst =
budget van politie + justitie + leger

Voor een duurzaam model

met rechtvaardige
pensioenen

met werkbaar
werk

solidair met
onze kinderen
& kleinkinderen

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, 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:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

/

/

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
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