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KUURNE
Woordje van de voorzitter

EEN BELEID VOOR NU EN VOOR DE TOEKOMST

De N-VA is in 2012 naar de verkiezingen getrokken met de slogan ‘de
kracht van verandering’ en we zijn
blij dat die zich nu vertaald heeft in
het beleidsplan van onze gemeente.
Samen met de gemeentelijke
diensten, met het college van
burgemeester en schepenen heeft
N-VA Kuurne prachtig werk
geleverd. Ik denk dat zij met recht en
rede fier mogen zijn op het huiswerk
dat zij de voorbije maanden hebben
geleverd.
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De gemeente heeft flink bespaard
zonder verlies aan dienstverlening.
In Kuurne wordt het sociale weefsel
behouden en zelfs versterkt. Onze
gemeente is financieel gezond en
ambitieus. Ze blijft investeren in haar
toekomst.
De N-VA vindt al haar wensen terug
op onder andere het vlak van veiligheid, onderwijs, de bestrijding van
armoede, ondernemen en woonbeleid. Daarnaast zien we doorheen
het programma het verhaal van
rechten en plichten. Wij ondersteunen onze burgers en verenigingen
maximaal, maar vragen ook van hen
een inspanning.
Samen
bouwen
we aan die
verandering,
aan een
gemeente
waar
iedereen
meetelt.

U merkt in Kuurne nu al de verandering
voor de vooruitgang.
Johan Bossuyt, fractieleider N-VA Kuurne
In het nieuwe gemeentebestuur maakte de N-VA
werk van een evenwichtig beleidsplan, met
duidelijke en ambitieuze doelstellingen en acties.
We laten mensen niet aan de kant staan maar
zetten in op ons bloeiend verenigingsleven, opdat
mensen ten volle kunnen deelnemen aan de
samenleving. Met dit plan nodigen we iedereen
uit verantwoordelijkheid te nemen en mee te bouwen aan een gemeente
waar het goed is te wonen, te werken en te leven.

TWEE DOELSTELLINGEN
Kuurne wil een dienstbare gemeente zijn met heldere communicatie en
kwaliteitsvolle dienstverlening. Hiervoor zullen we een modern communicatiebeleid uitbouwen.
We maken werk van een gezond en evenwichtig financieel beleid. Om dit te
bereiken, zullen we de uitgaven beheersen en zo doeltreffend mogelijk werken.

EEN SOCIAAL EN ONDERNEMEND KUURNE
Op de vele maatschappelijke zorgen biedt dit beleidsplan een N-VA-antwoord:
de verdere uitbouw van het Sociaal Huis met inbegrip van zorg- en welzijnsbeleid, kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg, het lokale dienstencentrum
Ter Groenen Boomgaard, een volledig ouderenbeleid, uitbreiding van de
kinderopvang en armoedebestrijding.
We willen het bedrijvenpark nog sterker uitbouwen en bedrijven kansen
geven, ook met het oog op meer tewerkstelling. De handelaars willen we
aanmoedigen om vernieuwend uit de hoek te komen. Een horecaplan zal
ondersteunend werken.
Extra aandacht voor natuureducatie, inrichting van een techniek- en wetenschapsklas, acties om beter onze taal te beheersen en kwaliteitsvolle naschoolse
kinderopvang vormen krachtige N-VA-initiatieven, voor alle kinderen, in alle
scholen.

TONY LECOUTRE
Voorzitter
N-VA Kuurne

www.n-va.be/kuurne

Samen met onze coalitiepartners besteden we extra aandacht aan betere voeten fietspaden, aan de aanleg van een warmtenet, een duurzaam energiebeleid
en aan een evenwichtig groenbeleid, aan ons bloeiend verenigingsleven en aan
de uitstraling van onze gemeente.
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Sociaal Huis legt ambitieus meerjarenplan voor
Deelnemen aan onze samenleving is
noodzakelijk om menswaardig te leven.
Bram Deloof, OCMW-voorzitter
Het Sociaal Huis Kuurne legde de laatste hand
aan zijn meerjarenplan 2014-2019, een ambitieus plan voor de volgende zes jaar. Het
steunt op vijf fundamenten: armoedebestrijding, de uitbouw van een lokaal dienstencentrum, stimuleren van participatie en integratie
in onze samenleving, communicatie efficiënter en effectiever maken en het opnemen van
een regierol in lokale sociaal beleid.

Aandacht voor de strijd tegen
armoede
Bram Deloof, OCMW-voorzitter en
schepen van Welzijn, Ouderen, Volksgezondheid en Integratie: “We hebben een aantal structurele besparingen doorgevoerd binnen het OCMW
en het Sociaal Huis Kuurne zonder
onze basisdienstverlening af te bouwen. Hierdoor zorgen we in Kuurne
voor extra middelen om armoede te
bestrijden. Dat wordt de volgende zes
jaar een prioriteit voor ons OCMW.”
De armoedeproblematiek omvat lang
niet enkel inkomensarmoede. Het
gaat ook over energie en sociale armoede. De jongsten onder ons verdienen extra aandacht. Jaarlijks wordt
minstens één gerichte campagne opgestart in het kader van armoedebestrijding, gecoördineerd door het
Sociaal huis en een nieuw op te richten armoedebestrijdingsstuurgroep.

Een goed draaiend lokaal
dienstencentrum
Dertig procent van de 60-plussers
heeft behoefte heeft aan ondersteu-

ning. Tegen het einde van de deze beleidsperiode wil het Sociaal Huis een
goed draaiend lokaal dienstencentrum in Ter Groenen Boomgaard,
waarbij zorg, wonen en welzijn op
elkaar afgestemd en dienstverlening
aan ouderen en zorg gecentraliseerd
zijn.

Deelname aan de samenleving,
voor alle kansengroepen
Deelnemen aan onze samenleving is
noodzakelijk om menswaardig te
leven. Het Sociaal Huis zal die deelname aan onze samenleving stimuleren voor alle kansengroepen via
integratie en inspraak.
Bram Deloof: “In de praktijk zien we
een aantal struikelblokken die het
deelnemen aan onze samenleving
moeilijk maken. Gedurende de volgende zes jaar willen we twee specifieke hindernissen aanpakken: de
financiële drempel en de taalbarrière.
De middelen voor sociale en culturele
participatie worden verdubbeld.
Daarnaast moet worden gekeken om
het taalaanbod Nederlands uit te

breiden. Een taal moet worden geoefend. Zowel ouders als kinderen worden hierbij betrokken. De link met het
onderwijs is gelegd.”
Het behoort tot de basisopdrachten
van het Sociaal Huis om de dienstverlening voldoende bekend en vlot toegankelijk te maken. De Kuurnenaar
moet eenvoudig zijn of haar weg vinden met vragen over welzijn en sociale zaken. Het Sociaal Huis Kuurne
wil investeren in haar merknaam, een
merk met vele aspecten: naam, logo,
huisstijl, onthaal, maar zeker ook de
kwaliteit van de werking. Door in te
zetten op dit merk en de kwaliteit,
kunnen nog meer mensen antwoorden krijgen op hun vragen.

Regierol lokaal sociaal beleid
Het is de taak van het Sociaal Huis
om de rol van regisseur van het lokale sociaal beleid op zich te nemen.
Daarvoor zullen wij samenwerken
met andere gemeenten. Intergemeentelijke of bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden die een
meerwaarde kunnen bieden, moeten
worden opgezet.
Bram Deloof: “U merkt het, het meerjarenplan is ambitieus maar wij willen de problemen aanpakken op een
manier waar Kuurne zijn strepen mee
heeft verdiend: vrijwillig, met zin
voor initiatief en koppig streven naar
vooruitgang, georganiseerd en gegroepeerd.”

N-VA Kuurne schenkt 580 euro aan Music For Life
N-VA Kuurne besliste om de opbrengst van hun jaarlijkse kerstmarktactie dit
jaar aan Music For Life te schenken. Ze sloten zich aan bij de actie van N-VA
West-Vlaanderen om geld in te zamelen voor het Zeepreventorium in De Haan
en de strijd tegen mucoviscidose.
N-VA-gemeenteraadslid Lander Dewaele: “Het initiatief van de partij om per provincie een actie op te zetten voor een bepaalde weesziekte sprak onze afdeling
meteen aan. Gezien de agenda’s in december en de korte tijd voor nog een nieuwe
actie, koos ons bestuur ervoor om de opbrengst van de kerstmarkt te schenken.
Onze mandatarissen hebben bijgelegd. Dat leverde het aardige bedrag van 580
euro op. Zo hebben ook wij ons steentje bijgedragen aan de strijd tegen muco.”

kuurne@n-va.be

N-VA Kuurne is actief
Op 26 januari hielden we onze nieuwjaarsbrunch. In een
gezellige sfeer elkaar ontmoetten we elkaar en sloegen we een
babbeltje met familie, vrienden, kennissen en sympathisanten.
De opkomst was hartverwarmend groot. Een zeer geslaagd
initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is!

N-VA Kuurne was met 15 leden aanwezig
op het algemene ledencongres in Antwerpen
op 31 januari, 1 en 2 februari.

Wist je dat…
… wij via de samenwerking met het
Rode Kruis, de gemeente, het Sociaal
Huis en de brandweer beschikken
over een AED (een automatische externe defibrillator). Bij hartproblemen
is snel ingrijpen altijd van levensbelang. Dit in het kader van de hartveilige gemeente.

… wij samen met het Rode Kruis het
engagement hebben aangegaan om
de bevolking warm te maken voor
reanimatie en AED-gebruik? Daartoe
worden opleidingen georganiseerd
voor de bevolking en voor minstens
10 procent van de werknemers.

Onze N-VA-verkozenen willen van u horen!

… wij samen met Spes Nostra werken
aan een hartveilige school? Wij werden geselecteerd om eventueel met
de handelaars en het Rode Kruis een
promotiefilmpje op te nemen om andere gemeentes aan te zetten om ook
hartveilig te worden. Een primeur!
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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
plaatsvond.
• 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
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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
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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

/

/

