
Beste inwoner

We naderen onze tweede zomer in 
 coronatijd, al zal het nu een zomer zijn 
met veel minder beperkingen. Velen 
onder ons hebben hun reiskoffers van 
onder het stof gehaald. 

Wat we vooral moeten doen is genieten. 
Als je leeftijd begint met een 6, dan rea-
liseer je hoe snel de tijd vliegt. Het heeft 
geen zin om te blijven sakkeren. Het is 
wat het is en iedereen is op zijn manier 
zo goed als mogelijk met deze pandemie 
omgegaan. 

Nu we mekaar meer mogen zien, moeten 
we vooral genieten van de momenten dat 
we samen kunnen zijn, opnieuw plezier 
maken en ons amuseren. In Kuurne 
kunnen we dat. Op 11 juli, onze Vlaamse 
feestdag, hopen we dat jullie allemaal 
massaal jullie huizen zullen bevlaggen 
met onze Vlaamse leeuw. We mogen 
terecht fi er zijn dat we Vlaming zijn en 
ik denk dat we ons ook gelukkig mogen 
prijzen dat we in Vlaanderen leven. 

Voor de Kuurnenaren die Sente willen 
ontdekken: naar aanleiding van 150 jaar 
Sente zijn er drie wandelingen uitge-
stippeld die vertrekken aan het Vijfde 
Wiel, rechts naast de kerk in Sente. Als 
Sentenaar kan ik dit zeker aanraden. Je 
vindt alle info en wandelkaarten aan het 
bord bij het Vijfde Wiel. 

Aan allen een fi jne Vlaamse feestdag en 
geniet van jullie zomer!

Filip Vanhauwaert

Nieuw centrum: levendig, 
bereikbaar en groen 
We maken van ons centrum een plaats waar het aangenaam wonen, winkelen 
en vertoeven is. Een levendig centrum met volop kansen voor evenementen, 
maximaal bereikbaar en met een slim parkeerbeleid, met groene pleinen 
en accenten. Het ontwerp werd positief onthaald op de verschillende info-
momenten. We gingen aan de slag met de aangebrachte verbeterpunten.

Johan Bossuyt, schepen van Lokale economie (N-VA): “In het definitieve 
ontwerp hielden we rekening met de bezorgdheden van de handelaars. Het 
parkeerbeleid werd bijgestuurd.”

Einde werken voorzien midden 2023
De voorbereidende werken, waarbij de nutsleidingen worden vernieuwd, starten 
eind augustus. Eind december beginnen de grondwerken: nieuwe riolering met 
gescheiden stelsel (regenwater/ vuil water) en het warmtenet. Daarna volgt de 
bovenbouw met vernieuwde straten, pleinen en voetpaden. Deze eerste fase 
start in januari 2022 en duurt tot augustus 2023.

Johan Bossuyt: ”We engageren ons om bewoners en handelaars zo maximaal 
mogelijk bereikbaar te houden. Onze ambtenaren lokale economie en commu-
nicatie staan in voor vlotte en duidelijke informatie om mogelijke hindernissen 
te voorkomen.”
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Ouderbrugfi guur cruciaal in hulpverlening
Het project ‘Brede Scholen Plus’ loopt bijna vijf jaar in Kuurne. Via dit project stimuleren we de talenten van onze Kuurnse 
jonge kinderen en leren we ook hun gezin kennen. Zo komen we beter te weten waar extra begeleiding nodig is. “De rol van de 
ouderbrug� guur is daarbij cruciaal”, zegt OCMW-voorzitter en schepen van Welzijn Bram Deloof (N-VA).

Deze begeleiding is zeer divers: het nog beter begrijpelijk maken 
van communicatie vanuit de scholen, het gezin begeleiden bij 
hun aanvraag van mogelijke premies, mee helpen zoeken naar 
gepaste hobby’s, vrijetijdsbesteding en cultuur om zo actief deel 
te nemen aan onze Kuurnse activiteiten.  

Het succes van het project is er dankzij een zeer goede samen-
werking tussen het Sociaal Huis en alle Kuurnse basisscholen, 
maar vooral dankzij de ouderbrugfiguur. Onze ouderbrugfiguur 
is sinds vijf jaar een vaste waarde geworden in onze gemeente. 
“Dankzij haar 1-op-1-relatie met de mensen die ondersteuning 
vragen, zien we duidelijk resultaat. Er wordt een vertrouwens-
band opgebouwd als basis voor verdere stappen. Meer zelf, 
verborgen drempels in de hulpverlening worden op deze manier 
handig weggewerkt. Wanneer duidelijk begint te worden welke 
andere diensten erbij moeten geroepen worden, maakt onze 
ouderbrugfiguur letterlijk ‘de brug’ met ander diensten”, aldus 
Bram.

In Kuurne bundelen we twee vormen van hulpverlening
1   Bij ‘Outreachend’ werken gaan we actief contact leggen met 

de doelgroep. We zorgen er in feite voor dat de hulpverlening 
tot bij de mensen komt. Outreachend werken stelt professi-
onals in staat om in een vroegtijdig stadium problemen te 
signaleren en aan te pakken. Uiteraard blijft het finale doel 
dat we zo veel als mogelijk mensen ondersteunen om zelfred-
zaam te zijn. Maar dan moeten we natuurlijk weten waar de 
problemen zich situeren. Vandaar de noodzaak om soms die 
hulpvragen actief op te sporen. 

2   We koppelen één dossier aan één persoon, die het overzicht 
bewaart. Dat is verre van evident, want de problemen en 
vragen waarmee we meer en meer te maken krijgen, zijn vaak 
complex en vereisen vele vormen van ondersteuning, vaak 
door verschillende instanties. Toch is een goede gids nodig 
om het voor die gezinnen mogelijk te maken het bos door de 
vele bomen te zien. In alles wat we doen stellen we ons telkens 
diezelfde vraag: wordt het gezin hier beter van? 

N-VA Kuurne wil onderzoek naar buitenlandse bezittingen van 
sociale huurders
N-VA-gemeenteraadslid Jeroen Dujardin deed binnen onze huisvestingsmaatschappij Eigen Gi�  Eigen Hulp het voorstel om onder-
zoek te doen naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders. De Vlaamse Regering sloot daarvoor een overeenkomst af met 
een aantal onderzoeksbureaus, die door sociale verhuurders zoals Eigen Gi�  Eigen Hulp ingeschakeld kunnen worden. 

Jeroen Dujardin: “Sociale huurwoningen moeten worden voor-
behouden voor de doelgroep die er effectief recht op heeft. Wie 
een sociale woning huurt, mag niet tegelijkertijd een eigen wo-
ning bezitten. De controle op binnenlands onroerend bezit kan 
door de sociale verhuurder eenvoudig gecontroleerd worden, 
maar voor buitenlandse eigendommen is dat niet zo makkelijk. 

Private onderzoeksbureaus
Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele heeft 
daarom een raamovereenkomst met enkele private onderzoeks-
bureaus afgesloten die gespecialiseerd zijn in het onderzoek naar 

onroerende goederen in het buitenland. Onze huisvestingsmaat-
schappij zal, zonder administratieve rompslomp, hierop beroep 
kunnen doen. 

Niemand kan aanvaarden dat iemand die (meerdere) huizen of 
percelen bezit, aanspraak kan maken op 
een sociale woning. Wie al een woning 
bezit, verliest daardoor zijn recht op een 
sociale woning. Deze vorm van fraude 
moet dan ook maximaal worden 
aangepakt, zowel in binnen- als in 
buitenland”. 

Bram Deloof, schepen van Welzijn samen met Kirsten Coucke, 
lid Bijzonder comité van de sociale dienst.

Niemand kan aanvaarden dat iemand die (meerdere) huizen of 

“Wie in het buitenland een woning of grond bezit, 
heeft hier geen recht op een sociale woning.” 
Jeroen Dujardin, N-VA-gemeenteraadslid

kuurne@n-va.be
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Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

11 juli is de feestdag van de Vlaamse gemeenschap. Ook in Kuurne zal deze 
dag niet onopgemerkt voorbij gaan. Het gemeentebestuur heeft een corona-
veilig programma samengesteld en nodigt iedereen uit op zondag 11 juli om 
naar het Marktplein in Kuurne af te zakken.

Neem een plaatsje op een van de vele horecaterrassen. Bestel een fris 
biertje of een lekkere mocktail. Geniet kort voor de middag van een aange-
naam aperitiefconcert, terwijl je in je bubbel het glas heft. Laat je in de 
namiddag verwonderen door sfeervolle straattheateracts. Of zing mee 
op een van de vele plaatjes die de Kuurnse dj’s over het Marktplein laten 
klinken.

Kortom, vier samen met ons 11 juli. Op het moment van schrijven is 
het programma nog in volle opbouw. Hou dus zeker onze sociale 
mediakanalen in de gaten voor meer informatie.

Kuurne viert 11 juli

Kuurne vlagt
Op 11 juli roepen we alle Kuurnenaren op om 
samen de Vlaamse feestdag te vieren en een 
leeuwenvlag uit te hangen. Geen leeuwenvlag? 
Stuur een mailtje naar kuurne@n-va.be. 

ArtMarkt - Zomerbraderie
Dankzij een uitstekende samenwerking met het braderiecomité, de kunst-
kring en het gemeentebestuur vond de ArtMarkt – Zomerbraderie plaats. 
Weliswaar in een ‘light’ versie, maar toch succesvol. De tentoonstellingen 
van cartoonist O-Secoer en van het Crea-Atelier werden zeer gesmaakt. 
Het was ook genieten op de terrassen van onze horeca.

Kuurne Zomert
Het wordt opnieuw een gezellige zomer op het markt-
plein. Vanaf 16 juli tot 27 augustus zorgen 12 groepen 
voor de muzikale ambiance vanop de kiosk, om van 
te genieten op de horecaterrassen. Zomerse kleurrijke 
eyecatchers zetten het centrum in een gezellige sfeer.

Johan Bossuyt, schepen van Feestelijkheden

Wandelingen 150 jaar Sente
Wandel en ontdek Sente op een andere manier. De 
wandeling bestaat uit drie lussen en 25 knooppunten 
waarop je een link vindt naar 
foto's en fi lmpjes van vroeger 
en een fotozoektocht. 

Nodig je familie, je vrien-
den en kennissen 
uit en neem deel. 

Alle info op 150jaar.sente.be

wandeling bestaat uit drie lussen en 25 knooppunten 

foto's en fi lmpjes van vroeger 

www.n-va.be/kuurne
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 93 
nieuwe bossen in
West-Vlaanderen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

014229


