Verandering
Voor
Vooruitgang

KUURNE

Jaargang 6 • Nr. 2 • april 2014

BRAM DELOOF
19de plaats
Vlaams
Parlement

Welzijn door welvaart,
Verandering voor Vooruitgang
• 32 jaar
• Gehuwd met Ellen Lowagie
• Papa van Vic (5) en Fien (3)
• Program manager bij Barco
• OCMW-voorzitter
• Schepen van Welzijn, Ouderen, Volksgezondheid en Integratie
Schepen en OCMW-voorzitter Bram Deloof staat bij de
verkiezingen van 25 mei op plaats 19 op de Vlaamse
lijst. Wij stelden hem enkele vragen over zijn
engagement.

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

DE KEUZE VOOR DE N-VA
De N-VA is een partij die recht door zee gaat en keuzes
durft maken. Mijn denk- en werkwijze liggen in dezelfde
lijn. Bovendien staat de N-VA voor ondernemen met
schwung, voor actie en daadkracht. Ook sociaal gaat de
partij in de breedte, naar alle lagen van de bevolking. Maar
niets is vrijblijvend. Iedereen moet verantwoordelijkheid
krijgen en die ook nemen. Wie werkt, verantwoordelijkheid
neemt en meebouwt aan onze welvaart, wil de N-VA
belonen. Wie niet meekan, maar meewil, ondersteunen we
eerlijk.

BELOVEN IS DOEN
Verkiezingsbeloftes maken is gemakkelijk en goedkoop.
Ze nadien realiseren, is iets anders. Ik ben een echte
doener, een bezige bij. Geen grote of dure woorden, maar
realiseren wat moet en kan. Mijn thesis ging niet voor niets
over sociale zaken. Als student lag het mij al nauw aan het
hart.

LOKAAL ENGAGEMENT
Ik ben erg begaan met onze ouderen, met de wijkwerking
en met armoede, vooral bij kinderen.
Op dat vlak heb ik samen met de coalitiepartners het voorbije jaar al heel wat
gerealiseerd.

Zo werkt de OCMW-raad aan een lokaal dienstencentrum
op Ter Groenen Boomgaard en kreeg de communicatie met
onze senioren een nieuwe impuls, op hun maat. We startten
ook met de Ouderengids, een digitale nieuwsbrief en
organiseren computercursussen om de informaticakloof
tussen ouderen en jongeren te dichten.
Het dossier armoedebestrijding werd goedgekeurd en
krijgt extra middelen. Zo werd al een speciale stuurgroep
rond kinderarmoede opgericht. Samen met het Sociaal
Huis, de scholen, Kind & Gezin en privépartners willen we
alle groepen en actoren bundelen en laten samenwerken.
De middelen voor socio-culturele participatie worden
verdubbeld. Want alle mensen die meewillen, moeten
meekunnen in de maatschappij.

WAAROM OP 25 MEI VOOR BRAM DELOOF KIEZEN?
In de eerste plaats voor mijn sociaal engagement.
Door mij te steunen kan het sociale luik van het
N-VA-programma meer dan ooit een impuls
krijgen.

Meer info over Bram op www.bramdeloof.be

Op 25 mei kan u kiezen voor Verandering voor Vooruitgang.
Leer op bladzijde 2 en 3 de mensen kennen die zich voor u willen inzetten voor die broodnodige verandering.

www.n-va.be/kuurne
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