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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Uw N-VA-mandatarissen (p. 3)Een nieuw afdelingsbestuur (p. 2)

Politiek:
•  Voorzitter bijzonder comité sociale dienst
•  Schepen van Ouderenbeleid, Welzijn, Geluk, Armoedebeleid en Integratie
•  Ondervoorzitter van W13: de vereniging van de 14 OCMW’s en het CAW 

van Zuid-West-Vlaanderen
•  Het politieke verhaal van Bram in een notendop: 

“Een verhaal van rechten en plichten. Een sociaal verhaal dat zacht is 
voor de kwetsbaren maar streng is voor diegene die misbruik maken van 
ons systeem. Daar ga ik voor!”

Uw kandidaat voor 26 mei
Bram Deloof staat op 26 mei op plaats 18 voor het 
Vlaams Parlement. Hij gaat voluit voor Vlaanderen, 
voor vooruitgang. Voor welzijn en geluk, voor onder- 
nemen en innovatie, voor vooruitgang en toekomst!  
Met een focus op West-Vlaanderen en met een hart  
voor Kuurne. Met uw steun maakt de N-VA het verschil. 
We gaan ‘sjette geven’! 

Wie is Bram Deloof?
•   37 jaar
•   Program manager bij ScioTeq (beeldscherm- 

toepassingen voor luchtvaart)

Hobby’s
•  Fietsen met de vrienden 

van wielerclub O’Dorney of 
met zoon Vic.

•  Genieten van lekker eten, 
een goed glas wijn of een 
streekbierke.

•  Een optreden meepikken. 

Bram is een fervent  
wielertoerist.

Gezinsleven:
•  Gehuwd met Ellen Lowagie, 

lerares.
•  Papa van Vic (10) en Fien (8).
•  Samen wonen ze in de  

Bavikhoofsestraat. Zijn ouders 
Marie-Jeanne en Frank wonen 
nog steeds in de Boudewijn-
straat waar Bram opgroeide. 
Zijn Broer Carl is kinesist en 
woont ook met zijn gezin in 
Kuurne. De hele familie van Bram woont in Kuurne.

Bram Deloof met de West-Vlaamse lijsttrekkers Sander 
Loones (links) en Bert Maertens (rechts).
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Beste Kuurnenaar
Voor N-VA Kuurne waren het drukke maanden. We installeerden 
een nieuwe gemeenteraad en vormen met onze coalitiepartners 
CD&V en sp.a-Groen terug een meerderheid. Onze schepenen 
Johan Bossuyt en Bram Deloof stippelen binnen het college mee 
ons N-VA-beleid uit. Uiteraard zullen ook onze gemeenteraads- 
leden Jeroen Dujardin en Carla Meyhui hun taak ten volle uit- 
oefenen. In het bijzonder comité voor de sociale dienst zal 
Kirsten Coucke voor de N-VA mee de sociale dossiers opvolgen.

Verder hielden we begin februari bestuursverkiezingen. Een aantal 
gevestigde waarden blijven op post, maar er zijn ook nieuwe 
gezichten die onze rangen versterken. Dat zorgt enerzijds voor 
continuïteit en anderzijds voor een gezonde dosis frisse ideeën. 

Zelf werd ik opnieuw verkozen tot voorzitter. Het is voor mij een 
eer om ook de volgende drie jaar N-VA Kuurne verder te mogen 
uitbouwen, samen met deze sterke ploeg. 

Op 26 mei zal Bram Deloof de Kuurnse belangen verdedigen 
op de Vlaamse lijst voor de verkiezingen. Zijn engagement en 
passie voor Kuurne wil hij ook inzetten 
binnen het Vlaams Parlement. Een 
stem voor Bram en voor de N-VA is een 
stem voor Kuurne én een stem voor 
vooruitgang. 

Filip Vanhauwaert
Afdelingsvoorzitter

Nieuwe jeugdbib in Kuurne
Onze gemeente heeft er een nieuwe kinderbibliotheek bij. De 
bib biedt meteen ook onderdak aan een ‘speel-o-theek’: een 
uitleendienst voor speelgoed. Ook naar een groene omkadering 
ging de nodige aandacht. De bib kreeg een groengevel en 
bevindt zich in een groene oase van rust met een vlindertuin 
en rustbankjes. 

Onze drie vertegenwoordigers in het beheersorgaan – Gerda 
Declercq, Nicole Piepers en Aline Derez – zijn heel tevreden 
met het resultaat. Proficiat aan het bibteam en aan iedereen die 
meehielp om dit prachtige project te realiseren!

Wij waken over uw veiligheid
Jeroen Dujardin legde in januari de eed af als politieraadslid. Hij wil 
zich inzetten voor de veiligheid van al onze inwoners. De politieraad 
keurde alvast enkele belangrijke punten goed die de veiligheid in onze 
gemeente zullen verhogen:

1   De ‘dispatch’ verhuist van Brugge terug naar Kortrijk. Dat is de 
meldkamer waar alle telefoontjes van burgers binnenkomen. Oproepen 
kunnen zo sneller en beter worden behandeld en opgevolgd.

2   Er zal 24 uur op 24 permanentie zijn in een nieuw politiekantoor 
in Kortrijk. Na de kantooruren kunt u dus nog steeds terecht op 
kantoor. 

3   Er komt een samenwerking met 
het beveiligingsbedrijf Securitas, 
dat enkele bijkomende taken zal 
uitvoeren om de veiligheid te ver-
hogen. Het bekijken van camera-
beelden is daar één van.

4   Onze politiezone VLAS (Kuurne- 
Kortrijk-Lendelede) start met 
één oproepnummer: 1701. Via 
dat nummer kunt u onze politi-
zone 7 dagen op 7 en 24 uur per 
dag bereiken voor alle mogelijke 
(niet-dringende) meldingen, vra-
gen, klachten, suggesties …

Nieuw afdelingsbestuur voor N-VA Kuurne
In februari kozen we een nieuw bestuur voor onze afdeling. Deze ploeg staat de komende drie jaar voor u klaar!

Gerda Declercq, Nicole Piepers en Aline Derez vertegenwoor-
digen de N-VA in het beheersorgaan van de nieuwe bib.

Politieraadslid Jeroen Dujardin  
legt de eed af.
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Uw vertegenwoordigers in het gemeentebestuur

Bram Deloof
Voorzitter bijzonder comité 
voor de sociale dienst
Schepen van Ouderenbeleid, 
Welzijn, Geluk, Armoedebe-
leid en Integratie

Schepen van Geluk
Geluk is een belangrijk 
thema waar Kuurne en de 
N-VA resoluut op inzetten. 
De stress op het werk 
neemt toe en de balans 
werk-privé is niet altijd in 
evenwicht. Sociale media 
oefenen druk uit, terwijl 
we minder tijd nemen voor 
echte sociale contacten. 
Vanuit het beleid willen wij 
ons steentje bijdragen voor 
de levenstevredenheid, 
want die is voor 60 procent 
maakbaar. Concreet doen 
we dat door te zorgen voor:

•  Een meer rechtvaardige 
financiële situatie 

Het OCMW en de gemeente 
reiken kansen aan voor 
wie daar nood aan heeft. 
Een goede woning, een 
vaste job, kennis van het 
Nederlands en voldoende 
financiële slagkracht zijn 
heel belangrijk. 

• Betere sociale relaties 
De fundamenten van 
onze sociale relaties? Dat 
zijn onze wijk- en buurt-
comités, straatfeesten, 
verenigingen en scholen, 
werkomgeving en vooral, 
het eigen gezin. Waar nodig 
zullen we als gemeente 
ondersteuning geven om 
de onderlinge contacten te 
versterken.

Johan Bossuyt
Schepen van Economie en 
Tewerkstelling, Ruimtelijk 
Ordening, Feestelijkheden, 
Dierenwelzijn, Kinderopvang en 
Internationale Samenwerking

Kuurne onderneemt
De N-VA wil zorgen voor 
een ondernemersvriende-
lijke gemeente door bij de 
centrumvernieuwing extra 
aandacht te besteden aan 
een vlotte bereikbaarheid 
van de winkels, voldoende 
kortparkeerplaatsen en een 
aangename en groenere 
uitstraling. We blijven 
als bestuur investeren in 
de ontwikkeling van ons 
bedrijvenpark om zoveel 
mogelijk jobs te creëren in 
de eigen gemeente.  
Kuurne heeft vele troeven 
die we extra kunnen 
promoten in samenwerking 
met de lokale horeca. Het 
fiets- en vaartoerisme 
bloeien en daarop willen 
we ten volle inspelen. 

Dierenwelzijn, een nieu-
we bevoegdheid
Door dierenwelzijn als 
volwaardige bevoegdheid 
te beschouwen, laten we 
ook de belangen van dieren 
meetellen. We kunnen een 
beleidsplan uitwerken, 
dat bijvoorbeeld aandacht 
heeft voor verloren gelopen 
huisdieren, hondenpoep en 
de effecten van vuur-
werk. We denken ook aan 
educatieve projecten, die 
leerlingen bewust maken 
van dierenwelzijn.

Jeroen Dujardin
Fractievoorzitter
Politieraadslid

Veiligheid als prioriteit
Voor N-VA Kuurne is veilig-
heid geen zaak van politie 
en justitie alleen. Het is een 
collectieve verantwoor-
delijkheid van inwoners 
én overheid. Inwoners zijn 
voor de gemeente een 
onmisbare partner in de 
strijd tegen criminaliteit en 
overlast. Zij kennen hun 
buurt immers als geen 
ander.

De N-VA gelooft in een 
doordachte nultolerantie 
en een lik-op-stukbeleid 
via gemeentelijke admi-
nistratieve sancties om de 
gevoelens van straffeloos-
heid en van onveiligheid 
aan te pakken.

Carla Meyhui
Gemeenteraadslid

Een samenhangend 
sociaal beleid
Carla wil zich vooral inzetten 
voor het sociaal beleid en 
de gezondheidszorg. In 
Kuurne is er veel kennis 
aanwezig bij de diverse 
lokale verenigingen, dien-
sten, zorgverstrekkers en 
organisaties. We willen die 
expertise benutten en een 
gezondheidsbeleid op maat 
van de gemeente uitwerken. 
Om een coherent beleid 
te creëren, werden de 
bevoegdheden gezondheid, 
welzijn en sociale zaken
ondergebracht bij één en 
dezelfde schepen.

Kirsten Coucke
Lid bijzonder comité voor de 
sociale dienst

Een inclusieve  
gemeenschap
Het bijzonder comité 
neemt beslissingen over de 
toekenning, terugvordering, 
herziening en schorsing 
van individuele steun. De 
N-VA heeft daarrond een 
duidelijke visie: sociaal en 
zacht voor wie hulp nodig 
heeft, hard voor wie er 
misbruik van maakt. Binnen 
alle beleidsdomeinen 
houden we rekening met 
de impact op gezinnen, 
personen met een beper-
king, senioren, mensen 
in armoede en andere 
kwetsbare groepen. Als 
gemeenschapspartij kiezen 
we voor een inclusieve 
en warme gemeenschap, 
waaraan iedereen die dat 
wil actief kan deelnemen.

Van links naar rechts:  
Bram Deloof, Jeroen  
Dujardin, Kirsten Coucke, 
Carla Meyhui en Johan 
Bossuyt.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Yngvild INGELS
Menen

Veiligheidsspecialist

2de plaats
Kamer

Bert MAERTENS
Izegem 

Burgemeester en Vlaams 
volksvertegenwoordiger

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Sander LOONES
Koksijde

Voormalig minister en

Europarlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Maaike DE VREESE
Brugge

Adviseur bij Dienst 

Vreemdelingenzaken

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert BOURGEOIS
Izegem

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


