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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

KUURNE
V.U.: FILIP VANHAUWAERT, WAUBRECHTS 22, 8520 KUURNE

N-VA Kuurne hoopt dat ook u genoten hebt van 
de feesten en wenst u het beste voor 2020!

Beste Kuurnenaar

In naam van onze afdeling wens 
ik u een gelukkig en gezond 2020 
toe. 

In 2019 werkte N-VA Kuurne 
samen met de coalitiepartners 
een goed meerjarenplan uit. 
Geen gemakkelijke opdracht, 
maar we zijn tevreden met onze 
projecten om van Kuurne een 
nog betere en vooral gelukkige 
gemeenschap te maken. Verder-
op in dit huis-aan-huisblad leest 
u er meer over. 

Als voorzitter ben ik fier dat 
we veel van onze verkiezings-
beloften waarmaken. Echte 
stokpaardjes zijn voor ons de 
centrumhernieuwing en de 
nieuwe school met sporthal en 
kinderopvang op de renbaansite. 

Ik reken dan ook op een 
verderzetting van de goede 
samenwerking in 2020, binnen 
de meerderheid maar ook met 
de oppositie. Zo blijven we 
met z’n allen ook in het derde 
decennium van deze eeuw 
bouwen aan een gelukkige 
Kuurnse gemeenschap.

Filip Vanhauwaert
Voorzitter N-VA Kuurne  

28 miljoen euro aan 
investeringen in Kuurne
Het nieuwe gemeentebestuur investeert de komende jaren maar liefst 
28 miljoen euro in Kuurne. Dat is 12,8 miljoen meer dan er de voorbije 
bestuursperiode geïnvesteerd werd. Speerpunten zijn een nieuw centrum 
en een nieuwe gemeentelijke school met sporthal en kinderopvang. 

N-VA Kuurne is tevreden met dit ambitieuze project voor de Kuurnse inwoners. 
Alle speerpunten waarmee we in 2018 naar de kiezer trokken, staan in het meerjarenplan. 
Lees er meer over pagina 2 en 3. We lichten hier alvast een tipje van de sluier:

N-VA Kuurne nodigt u uit

Nieuwjaarsontbijt

8 euro voor volwassenen
4 euro voor kinderen tot 12 jaar
2 euro voor kinderen tot 6 jaar

Zondag 26 januari van 9 tot 11.30 uur
(aanmelden tot 10.30 uur)
Buurthuis ’t Senter – Sint-Katrienplein 14, Kuurne

Inschrijven kan tot 20 januari. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via guido.meyfroidt@n-va.be of bij de bestuursleden:
kuurne.n-va.be/wie-is-wie/bestuur

Multifunctionele 
school met sporthal

Ondersteuning buurt- en straatcomités
Sociaal kruidenier
Strijd tegen eenzaamheid

Uitbouw cameraschild
Ondersteuning buurtinfor-
matienetwerken (BIN’s)
Modernisering politiepost

Centrumhernieuwing
Ambtenaar Lokale Economie
Uitbreiding Vlaspark

Extra speelruimte
Centrale kinderopvang
Investeringen in fiets- en voetpaden

Dierenwelzijn
Acties tegen dieren-
verwaarlozing
Actie voor verlopen 
gelopen honden
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Sterk onderwijs en voldoende sportaanbod
Nu ligt hij nog verscholen en is hij bij niet-paardenliefhebbers ongekend, maar binnenkort wordt de hippodroom 
dé multifunctionele hotspot waar elke inwoner terechtkan. Kuurne investeert in een nieuw, duurzaam en modern 
schoolgebouw ter vervanging van scholen Pienter en Wijzer. Sportverenigingen zullen buiten de schooluren, in 
het weekend en tijdens de vakanties de sportzaal kunnen gebruiken en de site biedt ook kansen voor een centrale 
kinderopvang.

Centrumvernieuwing
Vanaf eind 2020 krijgt het centrum een facelift. De leefbaarheid en verkeersveiligheid worden er een pak beter. 
We investeren ook in een halftijdse ambtenaar Lokale Economie die onze handelaars en ondernemers kan 
ondersteunen. Het bruisende karakter van ons centrum blijft behouden, maar de fietser en voetganger krijgen 
een prominentere plaats in een groenere omgeving. 

Een sterk sociaal weefsel 
We ondersteunen wijk-, straat- en buurtfeesten en zetten acties op om eenzaamheid een halt toe te roepen. Tegelijk 
investeren we in speelpleintjes, groene speelplekken en speelbos als ontmoetingsplaatsen voor uw kinderen. Ook 
jeugdinitiatieven zoals jeugdverenigingen, jeugdhuizen, JanSan … krijgen onze steun. We werken de kloof tussen 
‘nieuwe’ en ‘oude’ Kuurnenaren weg en kiezen in de plaats voor ‘samen Kuurnenaren zijn’. Met het Nederlands als 
gemeenschappelijke taal. 

N-VA Kuurne komt verkiezingsbeloften na

N-VA Kuurne aan het werk

Johan Bossuyt
Schepen  Bram Deloof

Schepen
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Armoede structureel aanpakken
We zetten sterk in op de activering van OCMW-cliënten, want een job biedt nog altijd de beste garantie tegen 
armoede. We hebben ook aandacht voor armoedepreventie en bieden ondersteuning via materiële hulp. Wie hulp 
nodig heeft, krijgt die. Met een sociale kruidenier maken we het voor meer mensen mogelijk om verse voeding te 
kopen. Ook alle kinderen krijgen extra kansen dankzij de voortzetting van het project ‘Brede Scholen’. Dat is een 
samenwerkingsproject tussen het Sociaal Huis, de scholen en een ouderbrugfiguur.

Veilig Kuurne
Kuurne wordt een plek waar iedereen zich veilig voelt, zowel op het vlak van verkeersveiligheid, criminaliteit als 
brandveiligheid. De politiepost in Kuurne krijgt een moderner jasje dat moet zorgen voor een nog betere dienst-
verlening. We investeren verder in sensibilisering als het gaat om inbraakpreventie via het buurtinformatienetwerk 
(BIN) of om brandpreventie. Maar een belangrijke taak is ook weggelegd voor onze gemeenschapswachten en voor 
het toekomstige cameranetwerk. Met een Safe Party Zone wordt het nog makkelijker om in Kuurne veilig te feesten. 

Diervriendelijke gemeente
Het gemeentebestuur geeft richting aan het beleid rond dierenwelzijn en neemt die verantwoordlijkheid ook 
expliciet op in het schepencollege.

  Raadsleden Kirsten Coucke en Carla Meyhui nemen 
de zorgen van onze mantelzorgers serieus.

N-VA Kuurne komt verkiezingsbeloften na

30 jaar mantelzorg: een welverdiende pluim
De thuiszorgwerking in Kuurne blies onlangs 30 kaarsjes uit. Een ideale gelegenheid om alle Kuurnse 
mantelzorgers uit te nodigen voor een verwennamiddag. 

Inwoners van Kuurne die de zorg voor een familielid of kennis op zich 
nemen, kregen in dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard een hapje en 
een drankje aangeboden. Ze konden ook kiezen uit drie activiteiten: een 
wandeling in het Heulebeekdomein, advies van een kleurenconsulente of een 
lezing over het belang van voeding in de thuiszorg. Mantelzorgers verdienen 
niet alleen een warm dankuwel, maar ook meer aandacht voor hun vragen 
en noden. Te vaak hebben ze het gevoel er alleen voor te staan. Daarom 
denken we niet alleen aan extra middelen, maar ook aan extra ondersteuning. 
Zo blijft hun zorgtaak draaglijk.

Carla Meyhui
Gemeenteraadslid  Jeroen Dujardin

Gemeenteraadslid
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

ullamcorper ullamcorper ullamcorper ullamcorper ullamcorper ullamcorper ullamcorper 

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams.
Neemt u vervolgens de trein,
dan reist u federaal.

BBB t D WW itt N VAVAV

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid.
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...

is
Samenwerken met
betekent
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