
Veilig thuis in een welvarend Kuurne

KUURNE
  kuurne@n-va.be I  www.n-va.be/kuurne I jaargang 2018 I nr. 2 I juni

V.U. JEROEN DUJARDIN, STEENOVENSTRAAT 72, 8520 KUURNE

N-VA Kuurne wenst u alvast  
een deugddoende vakantie!

Eerste schepen en  
lijsttrekker Johan Bossuyt 
De kracht van Verandering werkt in Kuurne. In 
2012 kwam de N-VA voor de eerste keer alleen op. 
Dankzij u behaalden we toen een prachtige score. 
Die konden we omzetten in een sterk beleid voor 
onze ezelsgemeente.

Tal van verwezenlijkingen
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan een veilige en 
warme gemeente waar het aangenaam leven is: kwaliteitsvol 
en betaalbaar wonen, een veilige en vlotte mobiliteit, een sterk 
onderwijsbeleid, … N-VA Kuurne had een actieve inbreng in het 
beleid van onze gemeente en in de talrijke verwezenlijkingen: 

Dat alles werd gerealiseerd binnen een gezond financieel kader, 
zonder verhoging van de personenbelastingen.

Met een versterkte ploeg vooruit
De Verandering is merkbaar! Kuurne is erop vooruitgegaan en 
onze gemeente leeft meer dan ooit. Maar we hebben nog werk 
voor de boeg. Daarom versterken we onze ploeg met nieuwe en 
gemotiveerde kandidaten. Met uw steun willen we onze nieuwe 
ideeën en plannen voor de toekomst van Kuurne realiseren. We 
gaan voluit voor onze inwoners, voor een veilig en welvarend 
Kuurne.

Nieuwe kandidaten versterken N-VA Kuurne
Carla Meyhui  
46 jaar, Weggevoerdenplein
“Samen met mijn man Benedikt Devos 
heb ik twee dochters, Michèle en 
Florence. Ik werk als thuisverpleegster 
en kom dagelijks in contact met Kuurne- 
naren die zorg nodig hebben. In mijn 
vrije tijd ben ik voorzitter van kaarters-
club De Laurierskaarters, lid van Jack 
and The Tramstations, en van Soupapke 
en Trawanten op kermiszaterdag. Bij de 
N-VA wil ik me actief inzetten voor een 
sociale en zorgzame gemeente.”

Milion Dema 
26 jaar, Koning Albertstraat
“Op mijn achtste vluchtte ik met mijn 
ouders voor de burgeroorlog in Albanië. 
Ik ging naar de Boudewijnschool en 
Spes Nostra te Kuurne. Op school en ook 
bij Eendracht Kuurne leerde ik snel de 
Nederlandse taal. Als uitzendconsulent 
ondervind ik elke dag dat Nederlands de 
sleutel is tot integratie. Iedereen krijgt 
kansen, maar je moet ze ook grijpen. 
Kortom, een verhaal van rechten en 
plichten. Daarom kies ik voor de N-VA.”

•  een aangepast woonbeleid, 
•  een vernieuwd gemeente-

huis, 
•  eenrichtingsverkeer met 

voldoende ruimte voor 
fietsers, 

•  veilige voetpaden, 
•  bereikbare winkels door 

kortparkeerplaatsen, 
•  minder kinderarmoede,

•  het project Brede School, 
•  een mobiele techniekklas, 
•  het Vlaspark, 
•  nieuwe voetbalkleed- 

kamers, 
•  een uitgebreid  

bedrijvenpark,
•  minder leegstand en
•  subsidies voor  

verenigingen. 
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Inge Huyghe 
43 jaar, Weidenstraat
“Ik ben gehuwd met Kris Baert en ben 
de trotse mama van drie tieners: Sander, 
Sarah en Simon. Ik werk als management 
assistant in een farmaceutisch labo van 
de Universiteit Gent en engageer me al 
vele jaren als vrijwilliger in het Kuurnse 
verenigingsleven. Zo ben ik lid van de 
ouderraad in Vrije Basisschool Sint-Michiel 
en zet ik me ook al jarenlang in voor 
de Kuurnse Turnkring. Omdat kinderen 
onze toekomst zijn, wil ik mij samen met 
N-VA Kuurne inzetten voor kwaliteitsvol 
onderwijs, sport en vrijetijdsbeleving in 
een kindvriendelijk Kuurne.”

Heidi Holvoet  
49 jaar, Herfstweelde
“Ik ben gehuwd met Bart Vroman en ben de 
trotse mama van dochter Belle. Ik woon in 
de Seizoenswijk en werk als kinderverzorgster 
in het kleuteronderwijs bij drie scholen. 
Bovendien ben ik mantelzorgster voor mijn 
schoonouders. Ik zetel in het dagelijks 
bestuur van de ouderraad en de schoolraad 
van Spes Nostra en doe vrijwilligerswerk in 
dansschool Dance-Control te Kuurne. Ik sta 
altijd klaar om iedereen een helpende hand 
toe te steken en ben een bezige bij.”

Fanny Vandooren 
45 jaar, Koning Albertstraat
“Ik ben gehuwd met David Vanhauwere en 
samen hebben we drie kinderen: Robrecht, 
Annelies en Annabel. In de week vind je 
me in de kleuterschool, waar ik werk als 
kinderverzorgster. Tijdens schoolvakanties 
werk ik als vrijwilliger bij Ubuntu en begeleid 
ik een sportkampje voor kleuters. Ik heb 
een passie voor de koers en ben daarom 
ook vrijwilliger voor Kuurne-Brussel-Kuurne. 
Als mama van drie vind ik dat het gezin 
centraal moet staan in Kuurne, het gezin in 
al zijn vormen.”

Carl Van den Hoeven
46 jaar, Morinnenstraat
“Als binnenhuisdecorateur maak ik 
deel uit van de Kuurnse ondernemers. 
Samen met mijn vrouw Patricia woon ik 
in de Oud-Belgenwijk. Ik sta mee op de 
N-VA-lijst zodat we een ondernemers-
vriendelijke gemeente blijven die kansen 
biedt voor extra jobs.”

James Heylen  
61 jaar, Brugsesteenweg
“Ik woon samen met Els Leleu en ben vader van drie 
dochters en pluspapa. Deze maand werd ik ook opa van 
Ellis. Ik werk als zelfstandig parkethandelaar en stel vier 
personen tewerk. In mijn vrije tijd ben ik actief als vrijwilliger in 
heel wat Kuurnse verenigingen en organisaties: het Kuurns 
Gemeentelijk Feestcomité, het buurtinformatienetwerk, het 
bestuur van vzw Bedrijvenpark en de handelscommissie 
van Kuurne. Ik ben ook adviseur voor de minionderneming 
van Spes Nostra Kuurne. Al die ervaringen wil ik delen en 
inzetten voor de toekomst van onze inwoners.”

Christ De Block
53 jaar, Abelenstraat
“Ik ben de echtgenoot van Sandrine, de 
papa van Niels, Xander en Charles, en 
de pappie van Elias en Ella. Ik werk als 
zelfstandige en heb een juwelierszaak 
in Kuurne. Als vader en grootvader wil 
ik onze kinderen zien opgroeien in een 
verkeersveilige omgeving. Ik ben een 
geboren en getogen Kuurnenaar en wil 
me samen met de N-VA inzetten voor 
een veilig en leefbaar Kuurne.”

Guido Meyfroidt
64 jaar, Weggevoerdenplein
“Ik ben gehuwd met Carine Vandromme. 
Samen hebben we twee dochters en ook 
twee schattige kleinkinderen. Professioneel 
was ik altijd actief in de bank- en beurs-
wereld. Een harde sector, maar ik gaf er 
mijn eigen invulling aan door een luisterend 
oor te bieden en iedereen gelijk te behan-
delen. Samen met mijn echtgenote doe ik 
aan vrijwilligerswerk: ik geef Franse les in 
de centrumschool. Ik ben ook al 25 jaar 
bestuurder bij een sociale organisatie”.
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Het Vlaspark, een prachtig  
stukje natuur tussen Leie  
en marktplein
Het gemeentebestuur is fier op dit unieke stukje natuur. De 
tweedaagse opening was een groot succes. Het gevarieerde pro-
gramma aan activiteiten bood veel kansen om dit natuurpark te 
ontdekken. De gemeente heeft een ambitieus masterplan klaar 
om het Vlaspark nog verder te ontwikkelen tot een sfeervolle 
ontmoetingsplaats: een plek om de natuur te beleven, om met 
vrienden of familie te picknicken, om de kinderen te laten spe-
len, om tot rust te komen, … Met de aankoop van roterij Sabbe 
hebben we een belangrijke stap gezet in de realisatie van onze 
toekomstvisie voor het Vlaspark. Bovendien maakt deze groene 
oase deel uit van een regionaal netwerk van trage wegen.

Woord van de voorzitter
Op 14 oktober zijn er gemeenteraads- 
verkiezingen. Verkiezingen zijn zoals het 
leven zelf: constant keuzes maken die je toe-
komst bepalen. In de politiek geldt hetzelfde 
en daarom brengen we u binnenkort op de 
hoogte van onze toekomstvisie voor Kuurne. 
Zo heeft u alle informatie om een wijze 
keuze te maken. Ondertussen hoop ik dat u 
er vooral voor kiest om te genieten van de 
zomer, in een veilig en welvarend Kuurne. 

Lander Dewaele op negende plaats 
voor provincieraad
Op aangeven van de N-VA wordt het aantal provincieraadsleden 
gehalveerd en gaat het aantal gedeputeerden naar beneden. De N-VA 
wil de provincies op termijn het liefst afschaffen, maar dan moeten 
we om te beginnen de huidige meerderheid breken en zelf besturen. 
Vanop de negende plaats wil Lander Dewaele zich in de regio inzetten 
voor onze gemeente Kuurne:

“Maatschappelijk en politiek engagement zitten mij in het bloed. Zo was ik lid van heel 
wat Vlaamse verenigingen. Ik speelde jarenlang minivoetbal en was actief in de Kuurnse 
studentenclub Moeder Ezel als praesidiumlid en praeses. In 2012 nam ik voor het eerst 
deel aan de lokale verkiezingen en werd ik gemeenteraadslid. Ik heb mij sindsdien met 
hart en ziel ingezet voor thema’s als verkeer, jeugd, feestelijkheden, sport, onderwijs, 
milieu en Sente. Als echte Kuurnse ezel wil ik dat werk uiteraard voortzetten. 

Maar ik heb mij de laatste jaren ook toegelegd op onderwerpen die het gemeentelijke 
overstijgen: de luchthaven Wevelgem-Bissegem, de Watergroep, het Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond, de Vlaamse Volksbeweging, volkskunst, … Daarom wil ik ook graag 
het verschil maken op provinciaal niveau. Ik ben dus heel tevreden dat ik zowel voor de 
gemeente als voor de provincie een plaats op de N-VA-lijst krijg en zal er 100 procent 
voor gaan.”

Lander Dewaele,  
N-VA-kandidaat voor de provincieraad

N-VA Kuurne roept alle inwoners op om 
op 11 juli de Vlaamse Leeuw uit de ramen 
te hangen. Zo beklemtonen we het 
feestelijke karakter van deze dag en onze 
trots om Vlaming te zijn. Vlaggen kunt 
u bestellen via kuurne@n-va.be aan de 
kostprijs van vijf euro.

Filip Vanhauwaert, voorzitter

Kuurne kleurt geel  

op Vlaamse feestdag 



Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


