Jaargang 5 • Nr. 4 • december 2013

KUURNE
Kiezen voor de toekomst
Het is opvallend dat meer en meer
mensen dezelfde analyse maken als
de N-VA. Onze mailbox puilt de
laatste dagen dan ook uit met positieve reacties op de ontwerpcongresteksten van de N-VA.
Wie de teksten leest, kan niet anders dan vaststellen dat de N-VA
wel degelijk een warme, sociale en
solidaire partij is. Dat onze partij bij
het uitschrijven van de krijtlijnen
voor duidelijkheid kiest in plaats
van wollige of sloganeske taal, kan
niemand ons kwalijk nemen.

EEN DEGELIJKE NATUUROPVOEDING IN KUURNE
Voor N-VA Kuurne is degelijk onderwijs een absolute prioriteit. Daarom wil
schepen Johan Bossuyt het Natuureducatief Centrum Het Slot in de Groene
Long opwaarderen.

NATUUR IN KUURNE
Johan Bossuyt: “We willen met het gemeentebestuur de plaatselijke scholen
steunen in hun onderwijsbeleid. Een van de initiatieven bestaat erin om natuuropvoeding in de kijker te plaatsen. We beschikken over het Heulebeekdomein
en De Groene Long, twee bijzonder interessante en leerrijke natuurdomeinen.”

DE GROENE LONG EN HET SLOT
JOHAN BOSSUYT
wil Het Slot inzetten
voor natuureducatie.

V.U.: Tony Lecoutre - Heilig Hartstraat 5 - 8520 Kuurne - kuurne@n-va.be

Laat ons dan ook alle gevoeligheden en symbolen achterwege laten
en echt kiezen voor de toekomst.
De toekomst van een confederatie
waarin de verantwoordelijkheid
van de beide gemeenschappen beloond wordt.
Een staatshervorming als middel
om de broodnodige sociaal-economische verbeteringen te doen. Hervormingen gericht op een slanker
staatsapparaat. Hervormingen die
ervoor zorgen dat meer middelen
naar het lokaal niveau vloeien, daar
waar het
echt gaat om
de politiek
van en voor
de mensen.

TONY LECOUTRE
Voorzitter
N-VA Kuurne

www.n-va.be/kuurne

In Het Slot beschikt de gemeente
Kuurne over een groot aanbod aan
educatief materiaal (het kabouterpad, de landschapskoffer) dat de
leerlingen uitdaagt om zelf op pad
te gaan en de natuur te ontdekken.
Dat zijn voor hen echte leerkansen.
De scholen kunnen het leslokaal
en het materiaal gratis gebruiken.
Een unieke kans voor echt natuuronderwijs in eigen gemeente.

NATUUROUDERS GEZOCHT
Om dit project extra in de verf te zetten, heeft onderwijsschepen Johan Bossuyt
in Het Slot de werking van het natuureducatieve materiaal voorgesteld aan de
geïnteresseerde leerkrachten en directies.
Ook in dit verband doet schepen Johan Bossuyt een warme oproep aan geïnteresseerde ouders die de leerkrachten kunnen ondersteunen. Ze krijgen daar een
opleiding voor. Samen met leraren en kinderen kunnen zij dan op onderzoek
gaan in de beide natuurdomeinen.
ZONDAG

Meer info op onze website: www.n-va.be/kuurne
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De N-VA nodigt u, uw familie en vrienden uit op onze N-VANieuwjaarsbrunch. U wordt verwacht in het buurthuis
’t Senter in Sente (achter de kerk) vanaf 9 uur.

januari
2014

De prijs bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor
de kinderen. Toegangskaarten bij de bestuursleden
of via stijn.verstraete@n-va.be of 0492 84 28 61.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Het Sociaal Huis pakt problemen aan
De N-VA, een brede sociale partij,
gaat de komende jaren heel wat uitdagingen aan samen met het Sociaal
Huis en zijn partners.
Bram Deloof: “Kinderarmoede, inkomens- en energiearmoede en maatschappelijke uitsluiting zijn de
voornaamste strijdpunten. Zij verhin-

deren de actieve deelname aan onze
samenleving. Ook taalbarrières,
sociale en culturele uitsluiting en vergrijzing vormen nog steeds grote hinderpalen bij de integratie in het
sociale weefsel. Het Sociaal Huis
neemt de taak op zich om de initiatieven te coördineren met de nodige
vakkennis en ervaring. Maar daarte-

genover staat, dat de vraagsteller zich
ook ten volle engageert.”
Daartoe heeft het Sociaal Huis een
brochure uitgegeven die kan dienen
als leidraad bij de aanpak van die
problemen. Meer info op:
www.n-va.be/kuurne.

Wist je dat…

… het Sociaal Huis Kuurne een elektronische nieuwsbrief heeft gelanceerd? Als u zich inschrijft, zult u op
de hoogte blijven van alle activiteiten
die het Sociaal Huis of aanverwante
instanties organiseren: computerlessen, infoavonden over sociale materies, prenatale
consultaties, zitdag voor
het invullen van uw belastingbrief. Daarnaast kan
u ook onze laatste
nieuwsberichten lezen op
onze website,
over het aanvragen
van premies en besparen op uw energiefactuur.
Inschrijven op de nieuwsbrief kan via
www.sociaalhuiskuurne.be (op de
startpagina rechts).
… de N-VA er zoveel mogelijk naar
streeft om het sociale weefsel te ondersteunen? Het verenigingsleven is
daar een belangrijke factor van. Zo
wil Lander Dewaele ervoor zorgen
dat het buurthuis ’t Senter blijvend
ter beschikking staat van de verenigingen in Sente. Zij genieten dan ook
de steun en voordelen die ze in andere gemeentes zouden krijgen.

kuurne@n-va.be

… N-VA Kuurne u graag verwelkomt
op haar Facebook-pagina? Via dit
sociale mediakanaal informeren we u
en kan u ons uw mening en ideeën
doorgeven. U vindt ons op
www.facebook.com/nvaKuurne.
… wij het veiligheidsgevoel hoog in
het vaandel dragen? Daarom ondersteunt Jeroen Dujardin in de politieraad voor de zone VLAS de aankoop
van een politievoertuig met ANPRcamera. Deze wagen heeft een camera aan boord die nummerplaten
koppelt aan een database. Daardoor
wordt het mogelijk om bijvoorbeeld
te weten of een auto betrokken is bij
een crimineel feit of niet is verzekerd.
Dit voertuig zal uiteraard ook in
Kuurne worden ingezet.
… het Sociaal Huis zijn tweede knelpuntenwandeling organiseerde? Die
vond plaats op vrijdag 11 oktober in
het kader van het BOEBS-project

(Blijf Op Eigen Benen Staan) en van
de valpreventie. Deze wandeling
werd professioneel begeleid door de
vzw’s Westkans en LOGO Leieland,
onder impuls van schepen van
Welzijn en OCMW-voorzitter Bram
Deloof. Het woonerf Ter Groenen
Boomgaard was de locatie, de toekomstige plaats van het nieuwe
dienstencentrum. De deelnemers
maakten een verslag op om voor te
leggen aan het gemeentebestuur en
de Kuurnse Ouderenraad.
… N-VA Kuurne ook dit jaar weer op
de kerstmarkt stond? De opbrengst
van de speciale tombola ging via de
actie ‘Music For Life’ naar vzw Zeepreventorium voor de behandeling
van mucoviscidose.
…wij op 28 november onze ledendag
hebben gehouden? Ieder lid kreeg de
kans om zijn/haar amendementen in
te dienen op de ontwerpteksten voor
het grote N-VA-congres
eind januari. Daar worden de amendementen
verwerkt in de finale
congrestekst.

Het Sociaal Huis organiseerde een
knelpuntenwandeling in het kader
van het BOEBS-project.

Gezin in de kijker
Voor het gezin in de kijker gingen we op bezoek bij
Jeroen Dujardin. Hij werd onlangs opnieuw vader en
combineert zijn gezin met een lokaal mandaat en een
job bij de N-VA.
Jeroen woont samen met Silvie Vannieuwenhuyse. Hun
kinderen zijn Anouk (14), Luca (11), Luna (10), Josse (3) en
Warre (4 maanden).
Jeroen, kan je eens kort je politieke en professionele
bezigheden schetsen?
Beroepshalve ben ik provinciaal afdelingsverantwoordelijke voor de N-VA. Mijn taak is zorgen voor een goede
interne werking, vormingen en begeleiding van alle
N-VA-afdelingen in West-Vlaanderen. Daarnaast zetel ik
in de Kuurnse gemeenteraad als fractieleider. In de
politieraad van de zone VLAS en in de raad van bestuur
van de Kuurnse Sociale Huisvestingsmaatschappij heb ik
ook een zitje.
Een groot gezin zal wel niet gemakkelijk te combineren
vallen met al je drukke bezigheden?
Het is inderdaad vaak een moeilijke puzzel om alle taken
netjes verdeeld en ingevuld te krijgen. Daarom werk ik
drie dagen per week van thuis uit voor de N-VA. Zo kan
ik mijn werkritme organiseren volgens de noden van ons
gezin.
Welke taken neem jij voor je rekening in het gezin?
Wanneer ik thuis ben, breng ik de kinderen naar school of
naar huis. Ook bij niet-schoolse activiteiten kan ik bijspringen, zoals jeugdbeweging, sport- en cultuuruitstapjes. Samen met de kinderen naar het voetbal of een
cultuurmanifestatie gaan, hoort daar uiteraard bij.

Ook voor Silvie is het een hele opgave?
Uiteraard. Het vergt heel wat afspraken en organisatie,
maar we komen er telkens uit. Wij maken gebruik van de
goede lokale dienstverlening in Kuurne zoals de occasionele kinderopvang Baloe en de vzw BIK poetshulp. Die
maken al een heel verschil.
Zijn de wat oudere kinderen ook aangestoken door de
politieke microbe?
Wij vinden sociaal engagement heel belangrijk. Daarom
doen wij nog steeds samen aan vrijwilligerswerk in de
Chiro als kookouder. Onze kinderen zijn lid van de Chiro.
En in Kuurne is er heel wat gelegenheid om de kinderen
te leren verantwoordelijkheid op te nemen: in de jeugdbewegingen, in jeugdhuis ‘t Molentje, in de sportclubs, in
de culturele organisaties…
Blijft er dan nog wat tijd over voor pa en ma?
Met wat zoek- en puzzelwerk en de nodige opvang proberen wij toch af en toe eens een optreden mee te pikken
of eens samen uit te gaan eten. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend.
Dank voor de eerlijke antwoorden. En wij wensen jullie
alle geluk met de kleine Warre.

Onze N-VA-verkozenen willen van u horen!

Eric Lemey,
gemeenteraadslid,
eric.lemey@n-va.be

Johan Bossuyt,

Charlotte Debeuf,

schepen van Onderwijs en
Kinderopvang, Werk en
Ondernemen, Feestelijkheden
johan.bossuyt@n-va.be

gemeenteraadslid,
charlotte.debeuf@n-va.be

Bram Deloof,

Jeroen Dujardin,

schepen van Welzijn,
OCMW-voorzitter,
bram.deloof@n-va.be

gemeenteraadslid,
jeroen.dujardin@n-va.be

www.n-va.be/kuurne

Lander Dewaele,
gemeenteraadslid,
lander.dewaele@n-va.be

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

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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