N-VA Kuurne wenst u fijne feestdagen!
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De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen
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N-VA Kuurne wenst
u een fijn 2018!

Woordje van
de voorzitter
We naderen de eindejaarsperiode met
de Warmste Week, waaraan wij vanuit
N-VA Kuurne ook deelnemen via onze
stand op de Kerstmarkt. Zoals elk jaar
schenken we de winst van onze actie
aan Music for Life, dit jaar specifiek
vzw de Zonnebloemblaadjes.
De kerst is een periode waarin we
traditioneel de balans opmaken van
het voorbije jaar. N-VA Kuurne zat niet
stil: we hadden ons nieuwjaarsontbijt,
onze huis-aan-huisbezoeken, verschillende acties en recent nog onze druk
bezochte ledendag.
Het werd een geslaagde bijeenkomst
met onze leden en sympathisanten.
We verwelkomden inwoners uit alle
wijken van Kuurne, van alle leeftijden,
van mensen die in Kuurne zijn geboren
en getogen tot nieuwkomers, autochtonen en ingeburgerde allochtonen.
Als voorzitter van een Kuurnse
Vlaamse volkspartij kan ik alleen maar
tevreden zijn met een sterke bestuursploeg en leden en sympathisanten die
allen meewerken om samen met de
N-VA verder te werken aan een goed
bestuurd Kuurne. Veilig thuis in een
welvarend Kuurne.
Vele warme Vlaamse groeten tijdens
deze eindejaarsfeesten,

Johan Bossuyt wordt lijsttrekker
voor de N-VA in 2018
N-VA Kuurne trekt in oktober 2018 opnieuw op eigen kracht naar de
kiezer. Johan Bossuyt werd door het bestuur unaniem aangeduid als
lijsttrekker.
In 2012 trokken we met succes voor de eerste keer apart naar de kiezer. Johan Bossuyt
werd eerste schepen en Bram Deloof OCMW-voorzitter. Samen met onze fracties in
de gemeenteraad en het OCMW realiseerden we talrijke punten van ons programma.

De resultaten tonen dat de verandering werkt!

Naar 2018 vormen we opnieuw een krachtige lijst met een sterk uitgebouwd programma. Johan Bossuyt, schepen van Onderwijs, Ondernemen en Feestelijkheden: “Als de
Kuurnenaar ons het mandaat geeft, zullen we de kracht van de verandering verder
zetten ten dienste van Kuurne en haar inwoners.
N-VA Kuurne wil verder inzetten op veiligheid, verantwoordelijkheid en identiteit.
We willen in Kuurne een sterk sociaal beleid voeren, een uitstekend beleid ten dienste
van de burger verder uitbouwen, een ondernemingsvriendelijke houding stimuleren
en ons rijk verenigingsleven verder positief ondersteunen.”
Ondertussen blijven we ons ,samen met onze collega’s, dagelijks keihard inzetten voor
onze prachtige ezelsgemeente.

Filip Vanhauwaert, voorzitter

Wij luisteren naar u!
Als u ons graag wat wilt zeggen of vragen, neem
gerust contact op. Via kuurne@n-va.be, via onze
Facebookpagina of op Twitter.
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N-VA Kuurne wenst
u een prettige kerst!

Lokaal dienstencentrum ‘Ter groenen Boomgaard’
is een succes!
Sinds 2 jaar verwelkomt het Sociaal Huis Kuurne
alle Kuurnse ouderen in het lokaal dienstencentrum
Ter Groenen Boomgaard.
N-VA’er Bram Deloof, OCMW-voorzitter en schepen van
ouderen en welzijn: “We nodigen uit tot samenkomen,
ontmoeten en een babbel. Ter Groenen Boomgaard is de plaats
van waaruit het Sociaal Huis Kuurne de poetshulp organiseert
voor wie zorgbehoevend is.
Je kan er terecht voor maaltijden aan huis, vragen rond premies
en zorgcoördinatie, aanpassingen aan woningen en begeleiding
naar rust- en verzorgingstehuis. Vanuit Ter Groenen Boomgaard
brengen we samen met de Kuurnse Ouderenraad bezoekjes aan
alle 80-jarigen. Verder biedt het Sociaal Huis via de Kadanzvrijwilligers hulp in en om het huis, hulp bij boodschappen en
klein vervoer. Kortom, onze Kuurnse ouderen hebben waar ze
recht op hebben: een sterke plaats binnen het Kuurnse beleid.”
Vanuit het beleid zet ons bestuur sterk in op ouderen. Niet
louter omdat de gemeente Kuurne een groot aandeel ouderen

Bij ons in Kuurne telt iedereen mee.
heeft, maar om verder in hen te investeren. De praktische
ervaringen op al die fronten nemen we mee in het beleid van
de toekomst. Als gemeente en Sociaal Huis blijven we verder
investeren in de moeilijkere materies. Reeds drie jaar halen we de
dementieproblematiek uit de taboesfeer. De komende maanden
en jaren geven we extra aandacht aan vereenzaming bij ouderen.

Kirsten Coucke vervangt Charlotte Debeuf in de
gemeenteraad
N-VA-gemeenteraadslid Charlotte Debeuf geeft haar mandaat door aan Kirsten Coucke.
Charlotte Debeuf: “Ik ben sinds vorig jaar zelfstandige en als HR freelance consultant aan het werk bij
diverse bedrijven. Omdat ik mijn HR-rol telkens zo
neutraal mogelijk ter harte wil nemen, kon ik mijn
professionele activiteiten en mijn taak als raadslid
nog moeilijk combineren.
Daarom geef ik graag mijn mandaat door aan Kirsten. Ik heb er alle vertrouwen in dat Kirsten zich
ten volle zal inzetten. Ik maak ook graag van de
gelegenheid gebruik om mijn collega’s van de N-VA
te bedanken voor de kans die ik kreeg om me als
gemeenteraadslid in te zetten voor Kuurne. Ik wens
Kirsten en de gedreven N-VA-ploeg van Kuurne nog
verder succes!”
Kirsten Coucke is 51 jaar. Ze is gehuwd met Gery
Desmet en woont in de Populierenlaan. Samen hebben zij drie kinderen en een pleegdochter.
Kirsten is leerkracht in de Athena school Campus Pottelberg
in Kortrijk. In 2012 werd zij OCMW-raadslid voor de N-VA.

kuurne@n-va.be

Charlotte Debeuf geeft de fakkel door aan Kirsten Coucke.

Haar kennis en sociaal engagement wil ze nu ook gebruiken
en inzetten binnen de gemeenteraad van Kuurne.

Uw veiligheid onze prioriteit
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Camerabewaking in
bedrijvenpark
Er komt camerabewaking op en rond ons
bedrijvenpark Kortrijk-Noord. De vzw BPKN,
de gemeente en intercommunale Leiedal hebben
daarvoor subsidies gekregen van het Agentschap
Innoveren en Ondernemen.
Het project wordt verder uitgewerkt in nauwe samenwerking
met politiezone VLAS. Bedrijvenpark Kortrijk-Noord krijgt
af en toe te maken met inbraken, snelheidsovertredingen
of andere criminaliteit. Voor de bedrijven gelegen op het
bedrijvenpark, is veiligheid één van de grootste prioriteiten,
blijkt uit bevragingen van de vzw BPKN. Veiligheid is en blijft
ook voor het gemeentebestuur van
Kuurne een duidelijke prioriteit.

J eroen Dujardin,
politieraadslid en fractieleider
N-VA Kuurne)

Sluikstorten aanpakken

De gemeenteraad van Kuurne heeft een
overeenkomst goedgekeurd die het mogelijk
maakt voor afvalintercommunale Imog om een
verplaatsbare camera te plaatsen op openbare
plaatsen.
De afvalintercommunale zou die plaatsen waar veel aan
sluikstorten wordt gedaan, zoals de omgeving rond een
glascontainer of ondergrondse afvalcontainers. Imog zou
telkens instaan voor de plaatsing van de camera en de
verwerking van de beelden.

Wist je dat ...

Rookmelders te
koop
Vanaf december kunt u
kwalitatieve rookmelders
kopen in het gemeentehuis van
Kuurne, de bib, sociaal huis
en Ter Groenen Boomgaard.
Elk exemplaar bevat een
dubbelzijdige klever zodat
u geen gaten meer hoeft
te boren in het plafond. U
betaalt slechts 16 euro per stuk
voor de rookmelders! Dat is
ongeveer 10 euro goedkoper
dan in de winkel. Een ideaal en
veilig eindejaarsgeschenk! De
opbrengst gaat integraal naar
het goede doel van de Stichting
Brandwonden. Rookmelders
redden levens. Vanaf 2020 zijn
ze verplicht in elke woning.
Wacht niet en hang er nu al op.



De KUBOX 10 jaar bestaat?
Om dat te vieren waren er tal
van gratis optredens waarop
alle vrijwilligers van Kuurne
op werden uitgenodigd?



 et braderiecomité een
H
voordeelboekje uitgaf in
samenwerking met 42 handelaars
met een massa interessante
voordeelacties? Steun onze Kuurnse
handelaars en koop lokaal.



E r een nieuw speelpleintje is op het
grasveldje aan de ruitersweg/renbaanlaan?



K uurne verder werkt aan een milieuvriendelijke
gemeente en nu ook zonnepanelen
installeerde op het dak van de centrumschool?



 uurthuis De Krekel op de Leiehoek nu ook
B
een prachtig terras krijgt?

www.n-va.be/kuurne

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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