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KUURNE

www.n-va.be/kuurne

KLEUTERONDERWIJS IN BOUDEWIJNSCHOOL 
VANAF 1 SEPTEMBER 2014
De N-VA wil alle kinderen extra kansen te geven 
in het onderwijs. Wetenschap en techniek, natuur-
educatie, sport en cultuur, de kennis van het Ne-
derlands zijn hefbomen voor een brede ontwikke-
ling.  Met kleuteronderwijs in de Boudewijnschool 
vanaf 1 september 2014 zorgen we voor een toekomst 
met een kwalitatief onderwijsaanbod.

De vraag naar kleuteronderwijs in de Boudewijn-
school bestaat al erg lang. Na jarenlange stilstand 
in het dossier, slaagden we erin om een oplossing te 
bereiken op vlak van schoolaanbod en kinderopvang. Want die was nodig. Door de 
woonuitbreiding via nieuwe verkavelingen zullen er heel veel kinderen bij komen. 
Er zal een duidelijke nood ontstaan aan scholen en kinderopvang.

ONDERWIJS: SLEUTEL TOT DE TOEKOMST
Onderwijs is bijzonder belangrijk, niet alleen voor kennis, maar ook voor gemeen-
schapsvorming. Dat moet de kerntaak zijn van het gemeentebestuur voor de scho-
len in Kuurne. We staan hierbij voor een aantal grote, gezamenlijke uitdagingen, 
onder meer in de aanpak van kansarmoede. 

Daarnaast zet de N-VA in op een veilige schoolomgeving. De bestaande initiatieven 
voor sport en cultuur worden versterkt. We besteden ook extra aandacht aan na-
tuureducatie. De vele kansen die de Groene Long en het leslokaal Het Slot bieden, 
gaan we sterk promoten.

SPECIALE AANDACHT VOOR WETENSCHAP, TECHNIEK EN TAAL
Wetenschap en techniek verdienen extra aandacht omdat we onze kinderen op de 
toekomst moeten voorbereiden. De uitbouw van een volledig ingerichte weten-
schaps- en techniekklas staat op het programma. Alle scholen kunnen die gebrui-
ken. De leerkrachten zullen we hierin begeleiden.

Een vlotte taalvaardigheid en goede kennis van het Nederlands zijn belangrijke 
hulpmiddelen bij de ontwikkeling van onze kinderen. We zetten sterk in op een 
project gericht op de verbetering van de taal. De betrokkenheid van de ouders is 
hierbij essentieel. 

Elke school is een gemeenschap en maakt deel uit van het hechte sociale weefsel 
van de gemeente. Een spreekwoord zegt: “It takes a whole village to raise a child”. 
Aandacht hebben voor een goede samenwerking is de boodschap.

Johan Bossuyt
Schepen van Onderwijs

De kern van de zaak
We leven vandaag in een Twitter-
cultuur, waarin men in 140 tekens 
tot de kern van de zaak denkt te 
kunnen doordringen. Maar N-VA 
Kuurne neemt liever de tijd om over 
iets na te denken. We luisteren naar 
argumenten en laten oplossingen 
eerst bezinken.

Op 28 november zullen we dat ook 
doen. Dan denken we na over de 
toekomst van Vlaanderen. We bekij-
ken ontwerpteksten en formuleren 
voorstellen ter voorbereiding van 
het nationale N-VA-congres over het 
confederalisme in 2014. Zo kunnen 
we een zekere toekomst bieden aan 
onze kinderen en nu onze verant-
woordelijkheid opnemen om te 
veranderen wat nodig is. 

Onze schepenen zullen op die leden-
vergadering van 28 november ook 
een realistisch beeld schetsen van de 
financiële toestand in Kuurne. Het is 
goed dat de coalitie de tijd heeft ge-
nomen om de cijfers helder in kaart 
te brengen. Op die manier kunnen 
we de Kuurnse inwoner een nuchter 
beleid presenteren dat berust op een 
evenwichtige financiële aanpak.

Tony Lecoutre 
Voorzitter
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Wie in Kuurne kent Eric Lemey niet? De goedlachse N-VA-politicus is werkelijk 
overal. Hij is een zeer bezige bij. In de vorige twee legislaturen was Eric een 
plichtsbewuste schepen van Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu, Landbouw, 
Arbeidsveiligheid en Energie. Nu zetelt hij in de gemeenteraad voor de N-VA, 
vertegenwoordigt hij Kuurne in Leiedal en is hij voorzitter of actief lid van 
talrijke plaatselijke raden en besturen.

Het Sociaal Huis en vzw De Brug slaan al jaren de handen in elkaar om 
voedseloverschotten gratis te verdelen aan de mensen van onze gemeente die het 
moeilijk hebben. Het Sociaal Huis heeft de ambitie om samen met de Kuurnse 
middelgrote en grote voedselhandelaars één netwerk te vormen. Hun gezamenlijke doel 
is gevarieerde en gezonde voedselpakketten te voorzien en voedseloverschotten (die 
anders gedumpt worden) in te perken.

Bram Deloof

Eric, hoe is je politieke carrière begonnen?
Op vraag van veel mensen in Sente stelde ik mij kandidaat voor de Kuurnse 
gemeenteraad. Ik werd zeven maal op rij verkozen. De laatste twee legislaturen kon ik 
onze gemeente dienen als schepen.

Zat politiek in de genen?
(Lacht) Nu moet ik wel heel ver terugdenken! Een overgrootvader van mij zou ooit 
burgemeester van Pittem geweest zijn. Maar als je met politiek sociaal engagement 
bedoelt, dan is dat zeker een familietrek. Wij zijn altijd actief geweest in sociale 
bewegingen en dienstbetoon. Mijn schoonmoeder drong er destijds zelf op aan dat ik 

zou kandideren. Ze was er zeker van dat ik verkozen zou worden. 

Vanwaar de keuze voor het Vlaams-nationalisme?
Dat heb ik via de studentenbeweging meegekregen. Ook de Vlaamse Beweging inspireerde mij. Elk jaar trok ik naar 
de IJzerbedevaart. Mijn vrouw Annie heeft mij daarin steeds ten volle gesteund en aangemoedigd. Zij was al heel jong 
betrokken bij de Vlaamse zaak. 

Is er een geheim recept voor het succes bij de verkiezingen?
Het gaat om inzet en engagement. Je moet vooral graag onder de mensen komen. Ik had een grote familie, maar 
daarnaast was ik zeer actief in tal van organisaties en de jeugdbeweging (Chiro). Ook mijn inzet voor het voetbal en het 
verenigingsleven leverde veel stemmen op. Daarnaast sprong ik her en der graag bij  als helpende hand bij activiteiten. 
Ook was ik een tijdlang secretaris van de Vereniging van Ingenieurs, afgestudeerd aan de Provinciale Hogeschool 
Kortrijk.

Heb je nog een goede raad voor de jonge mensen in Kuurne?
Kom veel onder de mensen en blijf je inzetten voor jeugdbewegingen, sportclubs en cultuuractiviteiten. Zo behouden 
we in Kuurne ons kostbare en dierbare weefsel. Leer ook van je omgeving. Het engagement van zoveel mensen maakt 
Kuurne een fijne plaats om in te wonen en te leven.

Gemeenteraadslid eric lemey: “we moeten het kostbare weefsel 
in Kuurne behouden en versterken” 

met schepen johan Bossuyt op de koffie

Gezonde voeding

Tien maanden nadat hij aan de slag ging als schepen 
zochten we Johan Bossuyt op voor een gesprek 
over wat hij al realiseerde in Kuurne en welke 
toekomstplannen hij nog heeft. Op pagina 1 gaf Johan 
al tekst en uitleg bij het Kuurnse onderwijsdossier. In 
dit interview gaat hij dieper in op andere thema’s.

Johan, waarom zoveel aandacht voor kinderopvang in 
Kuurne?
Kinderopvang is een actuele maatschappelijke 
werkelijkheid. Dat geldt zowel voor de voor- en 
naschoolse opvang, als voor de vakantieopvang. Samen 
met alle betrokken partners in het Lokaal Overleg 
Kinderopvang bespreken we de mogelijke initiatieven 
die we kunnen nemen

Wie zal die kinderopvang organiseren?
De gemeente doet dat niet zelf. Wij bieden in de eerste 
plaats ondersteuning voor kwaliteitsvolle opvang via 
vormingen. Ook zoeken we naar geschikte locaties in de 
buurt van de scholen. Daarvoor zijn de nodige budgetten 
voorzien in het meerjarige beleidsplan. 

Waarom is meer opvang nodig?
Kuurne heeft heel wat woonprojecten op stapel staan. 
Dat zal ongetwijfeld een hogere behoefte aan opvang 
creëren. Het is aan het bestuur om aan die behoefte te 
voldoen.

Wat met de buitenschoolse opvang?
Die opvang willen wij meer kwaliteit geven door te 
luisteren naar de behoeften van de mensen. Concreet 
kan dat betekenen dat de groepen kleiner worden 
per toezichter, vooral bij kleuters. Daarom gaan wij 
op zoek naar meer geschikte locaties om het aanbod 
uit te breiden. Binnen de schoolgebouwen kunnen we 

een betere invulling geven 
aan de opvang met allerlei 
activiteiten zoals sport, crea, 
ICT, huiswerkbegeleiding en 
lezen.

Denkt de gemeente ook aan 
opvang tijdens de vakanties?
De vzw Kangoeroe vangt 
kinderen op tijdens vakanties 
en vakantiedagen, maar 
ook tijdens vrije namiddagen. 
We willen het aanbod uitbreiden 
met vakantiekampen (sportkampen, creativiteit), liefst 
gedurende de hele vakantieperiode.

Ook aan de plaatselijke economie schenk je heel wat 
aandacht?
Absoluut. Op vlak van industrie willen we ons 
vooral richten op het bedrijvenpark. We begeleiden 
ondernemers en geven hen kansen om samen te werken 
met verschillende partners, waaronder Leiedal en het 
Bedrijvenpark Kortrijk-Noord. We gaan ook actief op 
zoek naar Vlaamse ondersteuning voor vernieuwing en 
toegankelijkheid. Kuurne hoopt extra bedrijven aan te 
trekken door onze uitstraling en goede bereikbaarheid 
als troeven uit te spelen.

Hoe staan jullie tegenover de plaatselijke 
kleinhandelaars?
Die verliezen we niet uit het oog. Wij blijven hen 
stimuleren in hun commerciële activiteiten in 
samenwerking met de Gemeentelijke Handelscommissie. 
Want kleinhandelaars vormen het kloppende hart van 
onze gemeente.

Johan BOSSUYT
Schepen

ERIC LEMEY
Getrouwd met Annie Vandekerckhove
Vader van Renaat, Stefaan en Joost

Hoewel de regen hier en daar een beetje spelbreker was, waren 

de Kinderfoor, Can’Art en de Ezelsfeesten weer een groot succes. 

Ze gaven ons (en hopelijk ook u) frisse energie om de winter 

tegemoet te gaan.

En als de winter voor de deur staat, denken wij spontaan aan 

kerstmarkten. De N-VA verwarmt jullie voor de derde keer op de 

Kuurnse kerstmarkt op zaterdag 14 december 2013. We hebben 

voor deze editie iets speciaal in petto. Kom zeker langs op onze 

stand!

Op 14 september 2013 verkocht N-VA Kuurne plantjes voor de Kom op tegen Kanker-actie van het Sociaal Huis. Onder impuls van gemeenteraadsleden Charlotte Debeuf en Jeroen Dujardin brachten de N-VA’ers heel wat centen in het laatje.

Johan Bossuyt 
Eerste schepen
johan.bossuyt@n-va.be

Bram Deloof
Schepen - OCMW-voorzitter
bram.deloof@n-va.be

Jeroen Dujardin
Fractieleider - politieraadslid
jeroen.dujardin@n-va.be

Eric Lemey
Gemeenteraadslid
eric.lemey@n-va.be

Charlotte Debeuf
Gemeenteraadslid
charlotte.debeuf@n-va.be 

Lander Dewaele
Gemeenteraadslid
lander.dewaele@n-va.be

Nicole Piepers
OCMW-raadslid
nicole.piepers@n-va.be



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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PRAKTISCH
Dinsdag 8 oktober, 20 uur: De Oude Melkerij, Stationstraat 143 B, 8830 GITS
Woensdag 9 oktober, 20 uur: ICC, Citadelpark, 9000 GENT
Maandag 14 oktober, 20 uur:  7senses Lounge, Langestraat 219, 2240 ZANDHOVEN
Dinsdag 15 oktober, 20 uur:  Cultureel Centrum, C-mine 10, 3600 GENK
Maandag 21 oktober, 20 uur: Auditorium Stuk, Naamsestraat 96, 3000 LEUVEN

Meer details vindt u op www.n-va.be/onderwijsronde

De Onderwijsronde
van Vlaanderen

Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois
en Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
geven op al deze vragen een duidelijk antwoord
tijdens hun Onderwijsronde van Vlaanderen. 

Ze weerleggen hardnekkige misverstanden en
geruchten aan de hand van objectieve feiten en
cijfers. Met de teksten van het masterplan op tafel.
Geen interpretaties, geen halve waarheden. 

Net voor de grote vakantie sloot de Vlaamse
Regering een akkoord over de hervorming van het
onderwijs. Dit 'Masterplan' behoudt het goede van
het Vlaamse onderwijs en werkt tegelijk de
knelpunten weg.

Kom eens aan het bord …

De Onderwijsronde is geen eenrichtingsverkeer. 
Er is plaats voor interactie. We houden de vinger aan
de pols bij de mensen in het onderwijsveld. 
We willen weten wat er leeft bij leerlingen,
leerkrachten, directies en ouders. Want zij 
schrijven dagelijks het concrete 
verhaal van morgen.

• Wat verandert er in ons basis- en secundair onderwijs
door het masterplan? Wat blijft zoals het is?

• Hoe zit dat nu met die eerste graad?
• Welke richtingen mogen scholen nog aanbieden?
• Wat mag een school nog, wat moet een school?
• Waar wil de N-VA met het Vlaamse onderwijs

naartoe? En waarom?

Iedereenwelkom!
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