N-VA Kuurne zag de zomer door een gele bril!
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Wist je dat…

Kuurne heeft sterk onderwijsbeleid

 Kuurne al 21 buurt- en
straatfeesten ondersteunde en er
dit jaar vier nieuwe comités zijn
bijgekomen?
 ‘mr. en mrs. Tiebow’ de minionderneming van de zesdejaars
uit Spes Nostra de Europese finale
hebben gehaald? Proficiat!
 Vlaanderen Feest & P’Latse
Doen ook dit jaar de handen in
elkaar hebben geslaan? Ze maakten er een ongelofelijk succes
van! P’Latse Doen won dit jaar
ook de cultuurprijs.
 Philip Vertriest, de ex-directeur
van Pienter, een prachtig project
rond onderwijs heeft opgezet in
Nicaragua? Op 10 november is
er in Kuurne een kunstveiling ten
voordele van dit project. Meer info
via www.schenkeenschool.be.
 We drie nieuwe AED-toestellen hebben in onze gemeente?
In buurthuis Senter, aan de
buitenkant van het gemeentehuis
en in het lokaal dienstencentrum
op Ter Groenen Boomgaart. Deze
reanimatietoestellen redden
mensenlevens.
 We u een fantastische Kuurne
Kermis wensen?

Filip Vanhauwaert
Voorzitter
N-VA Kuurne

Op 1 september zijn ongeveer 2000 leerlingen hun nieuw schooljaar in
één van de basisscholen of in de middelbare school van Kuurne gestart.
Schepen van Onderwijs Johan Bossuyt: “Met ons onderwijsbeleid zetten
we in op een goede samenwerking tussen de verschillende scholen.
De vredesweek, de verkeersproeven en de gezamenlijke studiedag voor
alle leerkrachten van alle scholen zijn hiervan mooie voorbeelden.”
Extra aanbod voor al onze leerlingen
Daarnaast biedt de gemeente in alle
basisscholen een extra aanbod aan: een
gratis toneelvoorstelling, sportnamiddagen, bib-bezoeken. Met de techniekacademie en de mobiele techniekklas
plaatsen we ook techniek en wetenschap
centraal. Via de huiswerkbegeleiding
en de premie voor logopedie vanuit het
Sociaal Huis helpen we wie het meest
nodig heeft.
Een goede kennis van het Nederlands
is namelijk essentieel voor een goede
opleiding en vlotte integratie. Praatgroepen en vakantiekampen waar men
Nederlands kan oefenen en ‘proeven

van vrijetijd’, met een aanbod sport,
muziek, spel zijn initiatieven vanuit het
project Brede School Plus.

Veilig naar school

‘Veilig naar school’ is de zorg van elke
ouder. Sensibilisering van alle weggebruikers is hierbij noodzakelijk. Met de
gewijzigde verkeerssituatie schenken we
extra aandacht aan de veiligheid voor de
fietser: fietsstraten, fietssuggestiestroken en fietspad gekoppeld aan éénrichtingsverkeer. Op 16 september legden
we de focus op ‘Veilig naar school’. We
willen de ouders ook betrekken in het
realiseren van een veilige schoolomgeving.
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“De komst van nieuwe bedrijven en
winkels bewijst dat onze inspanningen
resultaten opleveren.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Goesting in ondernemen

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Schepen Johan Bossuyt

De positieve uitstraling van Kuurne ‘waar
altijd iets te doen is’ en investeringen in het
bedrijventerrein zorgen voor aangroei van het
aantal handelszaken en bedrijven. Schepen van
Ondernemen en Werk Johan Bossuyt: “In ons
beleidsplan geven we aan een ondernemersvriendelijke gemeente te zijn. Ik stel vast dat de inspanningen die we doen resultaten opleveren. We zijn dan
ook verheugd met de komst van een aantal nieuwe
bedrijven, nieuwe en vernieuwde winkels.”
JOBS, JOBS, JOBS!

De investeringen in het bedrijventerrein met de uitbreiding van
22 ha en de verbeterde bereikbaarheid door de wegenwerken,
hebben effect. De uitbreiding van het bedrijvenpark is aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven (Bouwmaterialen Govaere, Stan
de mailingman) en de uitbreiding van bestaande bedrijven
(Deruddere, Linum). De site Prado is verkocht. Er komen zich
drie zaken vestigen (Bouwmaterialen Verhelst, Facq sanitair en
Revor). In de gebouwen van Frisa komt een nieuw bedrijf. Deze
nieuwe ondernemingen zorgen eveneens voor meer werkgelegenheid binnen onze eigen gemeente!
Het centrum van onze gemeente blijkt eveneens erg aantrekkelijk om te starten met een nieuwe zaak (Basile, Feu de la Passion,
Pure Perle-happiness, Heads Up, Enfants terrible, Sammy en
Cherlyn, La vie en rose) of om de zaak volledig te vernieuwen
(Allure, Optiek Devriese, Apotheek Accou). Ook elders in
Kuurne worden nieuwe zaken opgestart.

Gemeente ondersteunt ondernemen

“De ondersteuning van het bestuur bij talrijke initiatieven om
onze gemeente te promoten, zorgt voor een positieve sfeer en
goesting om te ondernemen en te investeren. Inzetten op een
vlotte samenwerking met de verschillende handelsorganisaties
(Braderiecomité, Unizo en BPKN) en de gemeentelijke
handelscommissie is de goede manier om toekomstgerichte
keuzes te maken. Rond de tafel zitten en overleggen met handelaars en bedrijfsleiders is belangrijk om elkaar in een positieve
sfeer beter te begrijpen en vooruit te gaan.
“Respectvol samenwerken werkt!” besluit Johan Bossuyt.
Ook bij de invoering van het éénrichtingsverkeer hebben we
aandacht voor de handelaars. Hierbij hebben we ingezet op een
vlotte bereikbaarheid en veel parkeermogelijkheden dichtbij.
De uitbreiding van de blauwe zone maar vooral het ‘kortparkeren’ zorgen voor meer parkeerplaatsen dichtbij de handelszaken.

Voorzitter stelt nieuwe bestuursleden voor

Bestuur investeert in
Kuurnse verenigingen
Het rijke verenigingsleven maakt van Kuurne de
bruisende gemeente die we al jaren kennen. Het
gemeentebestuur zet daarom vol in op moderne
en goed uitgeruste infrastructuur voor hen.

Investeren in cultuur

Robert Hugelier, voorzitter van het beheersorgaan culturele
infrastructuur: “In de Sint-Pieterszaal komt binnenkort een
industriële vaatwasmachine. De vele senioren- en sociaal-culturele verenigingen vroegen er al jaren naar. We zijn blij dat
het gemeentebestuur nu hun vraag inwilligt. Maar daar blijft
het niet bij. De kelder onder het podium in de Sint-Pieterszaal
wordt ingericht als gezellige artiestenruimte en de foyer van
de Kubox kreeg zonet een grondige facelift. Het is er nu veel
aangenamer zitten voor de vele bezoekers van de culturele
activiteiten.”

Integratie werkt
James Heylen

Leeftijd: 60 jaar
Adres: Brussesteenweg 424
Beroep: zaakvoerder Parketcenter
Hobby’s: lid feestcomité Kuurne,
BIN Kuurne, genieten van het leven
Waarom ik koos voor de N-VA:
De N-VA wil en doet alles om
Vlaanderen opnieuw volop te laten
ondernemen. Ook ik wil meehelpen
met de Kracht van Verandering.

kuurne@n-va.be

Stijn Vanhauwaert
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Filip Vanhauwaert
Voorzitter

OCMW-voorzitter Bram Deloof:
“Integratie is een verhaal van rechten
en plichten. Wij bieden nieuwkomers
heel wat kansen maar eisen van hen
dan ook terecht een inspanning. Het
aanleren van de taal en het zoeken
naar werk zijn hierbij essentieel. Zij
vormen een dam tegen armoede en
zorgen mee voor een vlotte integratie
in onze maatschappij.”
 Nieuwkomers die steun aanvragen

in het OCMW worden verplicht
om – voor zover nodig – een cursus
inburgering en Nederlandse lessen
te volgen. Van hieruit verwijst het

Investeren in sport

Het gemeentebestuur dacht deze zomer ook aan de sportliefhebbers. De oude voetbalkantine in het sportpark ging tegen
de vlakte om plaats te maken voor een nagelnieuw gebouw. Er
komen vier moderne kleedkamers met douches voor ploegen,
en twee kleedkamers voor scheidsrechters. De vele voetballers
staan nu al te popelen om ze in gebruik te nemen.

Investeren in jeugd
Op Sint-Pieter werden vorig jaar de nieuwe jeugdhemen in
gebruik genomen

OCMW ook door naar verdere integratie-initiatieven.
 Praatgroep Nederlands: extra

oefenkansen bieden aan anderstalige
ouders. Eénmaal per week oefenen
allochtone moeders hun Nederlands.
We kunnen hiervoor rekenen op
Kuurnse vrijwilligers. Deze lessen
gaan door in onze Kuurnse lagere
scholen.

 Jongeren tussen de 18 en 21-22j die

hier slechts een aantal maanden
school liepen worden doorverwezen
naar de Schakelklas in Kortrijk. Wij
willen die groep net de kans geven
om gedurende één jaar onderwijs te
volgen om hen meer bagage te bieden
voor de arbeidsmarkt of het regulier
onderwijs.

“De taal leren en werk zoeken, zijn
essentieel voor een vlotte integratie
in de maatschappij.”

www.n-va.be/kuurne

De verandering werkt!
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1963
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aanpak van grootste
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Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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