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De Verandering Werkt! Ook in Kuurne!
N-VA Kuurne trok in oktober 2012 voor het eerst alleen en met 
een volledige lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen. Met suc-
ces! Veel Kuurnenaren steunden ons. We behaalden vijf zetels én 
zitten mee in het bestuur. Onze speerpunten waren kwalitatief 
en betaalbaar wonen, een veilige en vlotte mobiliteit, kwalitatief 
onderwijs, het versterken van het sociaal weefsel, het steunen 
van de lokale economie, energie & milieu en transparant en 
efficiënt bestuur.

Door eerste schepen Johan Bossuyt, samen met OCMW-voorzitter 
en schepen van Sociale Zaken Bram Deloof, konden we met de 
N-VA belangrijke beleidsbeslissingen realiseren binnen onze 
domeinen, zowel in het gemeentebestuur als in het Sociaal Huis. 
Daarnaast hadden we onze actieve inbreng in het totale beleid 
van onze gemeente én in de talrijke verwezenlijkingen. Samen 
werken we aan een veilige thuis in een welvarend Kuurne.

OCMW-voorzitter en 
schepen van Sociale 
Zaken Bram DELOOF 
en eerste schepen 
Johan BOSSUYT.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer weten over N-VA Kuurne?
 www.n-va.be/kuurne      N-VA Kuurne      @NVAKuurne
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2 Een sterk onderwijsbeleid
De N-VA wil alle kinderen extra kansen 
geven in het onderwijs. Techniek en weten-
schap, sport en cultuur en een goede kennis 
van het Nederlands zijn hefbomen voor een 
brede ontwikkeling. 

Veilig naar school 
Veilig naar school is een zorg van elke ouder. Elke school zet in 
op een sterke verkeersopvoeding. Met de gewijzigde verkeers-
situatie schenken we extra aandacht aan de veiligheid van de 
fietsers. We betrekken de ouders, leerkrachten en directies in 
een sensibiliserings-
actie om ook de 
verkeersveiligheid in 
de schoolomgeving 
te verbeteren. Extra 
aandacht gaat hierbij 
naar het correct par-
keren in de school-
omgeving.

Vlotte bereikbaarheid en voldoende 
gratis parkeerplaatsen 
Bij het invoeren van het eenrichtingsverkeer waarbij de vei-
ligheid voor alle weggebruikers verbeterde, hadden we veel 
aandacht voor een vlotte bereikbaarheid van onze winkeliers. 
Bovendien zorgden we voor extra parkeergelegenheid, steeds 
gratis. Hierbij zijn de kortparkeerplaatsen een succes.

Betere dienstverlening
Het gemeentehuis werd gerenoveerd en de 
dienstverlening werd beter en eenvoudiger.

Bedrijvenpark breidt uit  
De uitbreiding van het bedrijvenpark, 18 hectare in Kuurne, is een 
succes. Onze gesprekken tot op het hoogste niveau zorgden voor 
een doorbraak. Het startsignaal kon gegeven worden. Alles is vol-
ledig verkocht. Nieuwe ondernemingen komen er zich vestigen of 
bestaande breiden uit. Ons bedrijvenpark bloeit en er is nauwelijks 
leegstand.

Camerabewaking verhoogt de veiligheid
Dankzij een goede samenwerking met vzw Bedrijvenpark, Leiedal, 
PZVlas en de gemeente werd een subsidie binnengehaald. Daarmee 
kunnen we extra middelen inzetten om via camera’s de veiligheid te 
verhogen. We pakken niet alleen de criminaliteit aan, maar even-
eens de overlast van zwaar verkeer in de woonwijken. Camera’s met 
nummerplaatherkenning worden hiervoor ingezet.

Oprichting kleuteronderwijs in De Wijzer 
De vraag naar kleuteronderwijs in de Boudewijnschool bestond al 
erg lang. Na jarenlange stilstand in dit dossier, slaagden we erin een 
oplossing te bereiken op het vlak van schoolaanbod. Dat was nodig, 
want mede door de vele nieuwe woningen in de verschillende verka-
velingen komen er veel kinderen bij. Naast de lagere afdeling beschikt 
de Boudewijnschool - De Wijzer sinds 1 september 2014 ook over een 
kleuterafdeling. 

Mobiele techniek- en wetenschapsklas
Deze mobiele klas wil de interesse in techniek en wetenschap stimuleren bij alle 
kleuters en lagereschoolkinderen van alle scholen in Kuurne. Deze klas is uitgerust 
met diverse koffers en een heus atelier om aan de slag te gaan. Timmeren, solderen, 
een robot programmeren, elektrische schakelingen maken: de kinderen kunnen de 
handen uit de mouwen steken en hun talenten ontdekken. Dit vergroot de kans op 
een positieve keuze voor technisch- en beroepsonderwijs.

Energie
Op de Leiehoek werd een 
warmtenet aangelegd. Op tal 
van gemeentegebouwen lig-
gen er zonnepanelen.
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Boekenpromotie: taalproject 
voor alle kinderen
We investeren in de taalvaardigheid van alle kinderen. 
Graag lezen leidt tot veel lezen en is zeer verrijkend. 
Bovendien is lezen echt noodzakelijk voor het verder 
leren en in het dagelijks leven. Daarom stelden we een 
leerkracht aan die in alle scholen de kinderen stimu-
leert om te lezen. Dat kan via verscheidene activitei-
ten: boekenpromotie, voorlezen, auteur in de school, 
samenwerken met de bib ... Onze bib wordt verder 
uitgebreid met een nieuwe vleugel voor de kinderboe-
ken, waar ook de speel-o-theek zal komen.

Veilig naar school 
Veilig naar school is een zorg van elke ouder. Elke school zet in 
op een sterke verkeersopvoeding. Met de gewijzigde verkeers-
situatie schenken we extra aandacht aan de veiligheid van de 
fietsers. We betrekken de ouders, leerkrachten en directies in 
een sensibiliserings-
actie om ook de 
verkeersveiligheid in 
de schoolomgeving 
te verbeteren. Extra 
aandacht gaat hierbij 
naar het correct par-
keren in de school-
omgeving.

Goesting in ondernemen 
Dankzij de nieuwe verbinding met de R8 is de be-
reikbaarheid sterk verbeterd en is de toegang tot het 
bedrijvenpark veiliger en aantrekkelijker geworden. 
Ondernemers kregen goesting om zich in Kuurne 
te komen vestigen. De oude sites Prado en Frisa 
werden verkocht en nieuwe bedrijven vestigen zich 
daar. Dat zorgt voor extra jobs in onze gemeente.

Vlotte bereikbaarheid en voldoende 
gratis parkeerplaatsen 
Bij het invoeren van het eenrichtingsverkeer waarbij de vei-
ligheid voor alle weggebruikers verbeterde, hadden we veel 
aandacht voor een vlotte bereikbaarheid van onze winkeliers. 
Bovendien zorgden we voor extra parkeergelegenheid, steeds 
gratis. Hierbij zijn de kortparkeerplaatsen een succes.

Extra’s voor straat- en wijkcomités
Straat- en buurtcomités brengen buren samen. Dat is belangrijk 
voor een warme buurt en een warme gemeente. We ondersteunen 
deze verschillende initiatieven. Ook de wijkcomités krijgen extra 
ondersteuning, logistiek en financieel.

Betere dienstverlening
Het gemeentehuis werd gerenoveerd en de 
dienstverlening werd beter en eenvoudiger.

Kuurne bestrijdt kinderarmoede met het project 
Brede School Plus
Met Brede School Plus zetten het gemeentebestuur en het Sociaal Huis in op een breed 
aanbod aan kansen en een rijkdom aan activiteiten voor alle kinderen van alle scholen. Op 
die manier ontdekken ze hun talenten.
De school is een leeromgeving, maar ook na 16 uur kunnen kinderen er leren en zich ont-
wikkelen. Tien procent van de kinderen in Kuurne leeft in een kansarm gezin, wat een rem 
op hun ontwikkeling en leren kan betekenen. Daarom ondernemen we actie om de betrok-
kenheid van de ouders op het schoolgebeuren te verhogen. We willen ook de kennis van het 
Nederlands verbeteren, want die is bepalend voor succes in de verdere schoolloopbaan. De 
gedreven inzet van de vrijwilligers en het enthousiasme van de ouders om Nederlands te 
leren zijn groot. 
Met Proeven van Vrije Tijd voorzien we ook een rijk aanbod aan activiteiten waarbij kin-
deren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. 
Met de inzet van een ouderbrugfiguur willen we werk maken van het versterken van de 
ouderbetrokkenheid op de school.

Groen in onze gemeente
Naast de vlindertuin aan de bibliotheek ont-
wikkelen wij ook een prachtig stuk natuur-
domein aan de Heulebeek: het Vlaspark.

Mobiele techniek- en wetenschapsklas
Deze mobiele klas wil de interesse in techniek en wetenschap stimuleren bij alle 
kleuters en lagereschoolkinderen van alle scholen in Kuurne. Deze klas is uitgerust 
met diverse koffers en een heus atelier om aan de slag te gaan. Timmeren, solderen, 
een robot programmeren, elektrische schakelingen maken: de kinderen kunnen de 
handen uit de mouwen steken en hun talenten ontdekken. Dit vergroot de kans op 
een positieve keuze voor technisch- en beroepsonderwijs.
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Netwerk tegen armoede 
De laatste jaren ging het Sociaal Huis partnerschappen aan met 
verenigingen, wijkcomités en individuele vrijwilligers die hun 
steentje willen bijdragen in de strijd tegen armoede. Een priori-
teit 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 optimaal 
informeren over de dienstverlening in de gemeente.

Dementievriendelijke gemeente 
Kuurne werd uitgeroepen tot dementievriendelijke gemeente. Met kleine initi-
atieven ondersteunen we mensen met dementie.

  We organiseren beweegsessies voor personen met dementie.  
Bewegen heeft een positief effect op het slaappatroon, de eetlust en de 
stemming. 

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

  Samen met de Kuurnse handelaars werkten we een sensibiliserings-
actie uit. We deelden drie prijzen uit aan dementievriendelijke  
handelszaken. Opnieuw bouwen we dus bruggen.

  Met de rusthuizen werkten we samen aan een dementievriendelijke 
wandeling en in 2018 volgt een opleiding voor mantelzorgers die 
zorgen voor demente zorgbehoevende personen.

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 rekenpro-
gramma houdt rekening met onder meer 
de huurprijzen en de kosten van gas en 
elektriciteit. Geen ruimte voor vriendjes-
politiek dus!

Kansen voor kinderen, jongeren en gezinnen 
Kinder- en gezinsarmoede aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle Kuurnse dien-
sten en verschillende partners. Samen verbeteren we de gezondheid en onderwijskansen van kinde-
ren en jongeren. Het Sociaal Huis en de gemeente ondersteunen ook de ouders van deze kinderen. 

  We verhoogden de tussenkomsten voor logopedie gevoelig.

  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 speel-o-theek kunnen gezinnen speelgoed ontlenen. 
Een tweede uitleenpunt werd geopend op Schardauw en 
straks integreren we de speel-o-theek die nu gevestigd is op 
het Erf in de vernieuwde bibliotheek.

   Samen met partners organiseren we jaarlijks ons kerstfeest, 
opdat het voor ieder gezin een mooie kerst zou zijn.

Bram DELOOF, schepen van Sociale Zaken
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Samenwerking binnen en buiten 
de gemeentegrenzen 
W13 is een regionale samenwerking tussen dertien 
OCMW’s. Zij zoekt regionale oplossingen voor het welzijn 
van 300 000 mensen uit onze regio. Als ondervoorzitter 
van W13 zoekt OCMW-voorzitter Bram Deloof samen 
met zijn collega’s naar oplossingen voor vraagstukken rond 
kansarmoede, energiearmoede, wonen, kinderopvang, 
mobiliteit bij ouderen, zorg en gezondheid. Een eerste uit-
gewerkt project is het herverdelen van voedseloverschotten 
uit winkelketens en buurtwinkels uit onze streek.

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. 

  Het gemeentebestuur en het Sociaal Huis organiseren 
taalkampen Nederlands voor anderstalige ouders en 
hun kinderen. Zij oefenden er de taal met ouders en 
kinderen. 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. 

Veranderingen 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. Hierbij geven 
we de buurtbewoners, die zich inzetten voor een 
aangename wijk, de mogelijkheid om hun buurthuis 
open te stellen voor eigen activiteiten en voor men-
sen van buiten de wijk.

Lokaal Dienstencentrum  
opent de deuren 
De kernopdracht van het Lokaal Dienstencentrum is een 
basisdienstverlening aanbieden voor mensen met beginnende 
zorgbehoefte. Door het inzetten van een thuiszorgcoördinator 
laten we het Dienstencentrum uitgroeien tot een laagdrempe-
lig 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 socioculturele verenigingen en de 
sportsector optimaal verloopt. Het aanbod dient om de zelf-
standigheid 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 wonen.

Kuurne is een Hartveilige gemeente 
We plaatsten nieuwe AED-hartritmetoestellen in onze gemeente: aan het 
vernieuwde gemeentehuis, aan het Lokaal Dienstencentrum en in Sente. 
Ook de bedrijven tonen interesse om mee te investeren. Al meer dan dui-
zend inwoners volgden de cursus reanimatie van het Rode Kruis Kuurne.
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